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Завершилася підготовѓ до дня 
УНСоюзу у Філядельфії 

Ансамбль „Казка`` 

Філядельфія (с.г.). — Уп-
рава Філадельфійської Ок-
руги УНСоюзу інформує, 
що приготування до запля-
нованого на неділю, І9-го 
серпня, 25-го з черги Сою-
зового Дня поступово за-
вершується. Ця імпреза від-
будеться на чудовій посілос 
ті Українського Спортово-
го Осередку ‚‚Тризуб" в 
Горіііамі, Па., при дорогах 
Ловер стейт і Кавнті лайн. 

Цьогорічний Союзовий 
День присвячений 32-ій Кон 
венції УНСоюзу, яка відбу-
лася в травні в Балтиморі з 
метою представити україн-
ській громаді обраних чле-
нів Екзекутиви та Головно-
го Уряду на нову чотириріч-
ну каденцію.. У зв'язку з цим 
запрошено членів Екзеку-
тивного Комітету у проводі 
з. новообраним головним 
предсідником мґр Уляною 
Дячук, як також запрошено 
і членів Головного Уряду. 

За традицією до участи в 
ювілейному святі запроше-
но голів Округ з членами 
управ УБСоюзу, СУК „Про 
видіння" і УНПомочі. Рів-
нож, як і в минулих роках, 
запрошено голів та членів 
управ сусідніх округ УНС-
оюзу Пенсильванії та Ню 
Джерзі. 

Атракцією цьогорічного 
Союзового Дня буде внс-
туп ансамблю пісні й танку 
„Казка", хореографом яко-

го є Галина'Козак. В скла-
ді того ансамблю є молоді 
професіоналісти, уродженці 
Пенсильванії, третє поколін 
ня. До ансамблю належить 
вісім осіб і всі вони працю-
ють професійно, але весь 
вільний час посвячують для 
української пісні й танку. За 
ними вже є десятки виступів 
під час різних фестивалів та 
імпрез на Союзівці, „Верхо 
вині", Ольжичівці, а також в 
американських університе-
тах. 

Під час свята буде відзна-
чений союзовець з Філядсль 
фійської Округи, як приз-
нання за довголітню працю 
для розбудови УНСоюзу. 

До танців під час забави 
пригравитиме популярна 
оркестра „Карпати" під ке-
рівництвом проф. Романа 
Бородієвича. Увесь час дія-
тиме кухня зі смачними 
українськими стравами, а 
для спрагнених будуть-таря 
чі й холодні напитки. Бу-
дуть цінні виграші , а голов 
но кольоровий телевізор й 
інші несподіванки для гос-
тей. 

До участи в цьому говілей 
ному святі. Управа Окруж-
ного Комітету запрошує 
все українське громадянст-
во Філядельфії та всіх до-
вколншніх місцевостей Пен 
сильванії, Ню Джерзі, Де-
лаверу й Мериленду. Сою-
зовий День відбудется без 
уваги на погоду. 

В'ЯЗНІ ПРОТЕСТУЮТЬ 
Дніпропетровське (ЎПА, 

ІЦР). — Тут в середу, 8-го 
серпня, почався другий за 
останні два місяці страйк 
в'язнів т.зв. Лікувально-тру 
дового Профілякторію (Л-
TFI), куди без суду запрото-
рюють алькоголіків та нар-
команів для примусового 
лікування. За назвою ЛТП 
ховається звичайна тюрма, 
де людей тримають в каме-
рах та за колючим дротом. 
Годують їх також за тюрем 
ними нормами і карають за 
найменше порушення ніби 
кримінальних злочинців. 

В'язні, що перебувають 
там на примусовому ліку-
ванні та на примусовій пра-
ці оголосили страйк, проте-
стуючи проти побиття наг-
лядачами групи ув'язнених 
за спробу до втечі. Страй-
карі вимагають зустрічі з 
народним депутатом Ўкраї 
ни Левком Табурянським, 
який входить до Народної 
Ради в парляменті, а також 
вимагають створення комі-
сії для розслідування злов-
живань адміністрації та наѓ 
ладачів, яких частково замі-
нили після страйку 6-го лип-

ня. 
Як уже повідомлялося, в 

Дніпропетровському, був 
також бунт у слідчій тюрмі, 
коли 1,500 в'язнів 14-го черв 
ня збунтувалися протри сва 
вільних дій наглядачів. 

'Представники демокра-
тичної громадськосте Дні-
пропетровщини порушу-
ють перед Верховною Ра-
дою України питання ‚про 
заборону безсудного поз-
бавлення волі осіб, котрі не 
вчинили ніяких злочинів. 

З Дніпропетровського та-
кож повідомляють про про-
вокації з боку невідомих 
осіб, які, маскуючись за 
підписом „Рух", уже протя-
гом двох тижнів надсила-
ють на адреси громадян 
жидівського походження 
листи з погрозами фізичної 
розправи. У зв'язку з цими 
подіями представники НР-
УП та жидівської громад-
ськости надіслали спільно-
го листа до КҐБ з вимогою 
розслідувати провокації, 
спрямовані на розпалюван-
ня національної ворожнечі. 
Заяву надіслано до відділу 
захисту конституції облас-
ного управління КҐБ. 

ЗАСНОВАНО АСОЦІЯЦІЮ 
ДЕМОКРАТИЧНИХ РАД 

Дніпродзержинське. — 
Представники 39 обласних, 
районових та міських Рад 
Народних Депутатів зустрі-
лися в цьому промислово-
му місті 28-29-го липня й 
заснували Асоціяцію Демо-
кратичних Рад та Демокра-
тичних Бльоків в Радах Ук-
раїнн. 

Ініціятором конференції 
була Дніпродзержинська 
Міська Рада та особисто 
Сергій Конєв, народний де-
путат СССР, заступник го-
лови Народного Руху Укра 
їни. Зустріч відбулася в Бу-
динку політичної освіти, 
над яким майорів синьо-
жовтий прапор. Відкрив 
її голова організаційного 
комітету конференції Вячес-
лав Коваль, заступник го-
лови Дніпродзержинської 
Міської Ради. У дальшому 

Відбудеться міжнародний 

Джерзі Ситі, Н.Дж. (О. 
Кузьмович). — Про цей 
плянований на дні 7-17-го 
вересня перший великий 
фестиваль української пое-
зії п.з. ‚‚Золотий Гомін" 
інформує нас в редакції по-
ет і член Спілки Письменни-
ків України Павло Мовчан; 

Він перебував короткий 
час на терені ЗСА із допові-
дями та читанням своїх пое-

,зій, а при цій нагоді відві-
дав „Свободу", щоб поін-
формувати через неї шнро-
ку українську громаду про 
цю пляновану цікаву імпре-
зу та про новий місячник 
„Українська Родина", який 
буде видавати СПУ і Т-во 
Української Мови ім. Шев-
ченка, а призначений для 
усіх українців — так в Ук-
раїні, як і поза її межами, (а 
цих останніх він оцінює на 
15 міл.). Цей журнал рішено 
видавати з візією в майбут-
нє, з історичною темати-
кою для всіх українців так 
важливою. Але... як і в усіх 
так численних і потрібних 
акціях, що тепер започат-
ковуються, є брак паперу та 
фондів. Тут потрібна допо-
мога української діяспори і 
з таким закликом і прохан-
ням П. Мовчан приїхав на 
Північно - американський 
континент. 

Він також розповідає нам 
про конечність Українсько-
го Пенклюбу, бо хоча не-
давно прийняли Україну до 
цього міжнародного това-
риства, то там дісталося 
лише '̀О осіб, а в самій Спіл-
ці Письменників України є 
1,100 членів. Українським 
письменникам залежить на 
тому, щоб вони були репре-
зентовані безпосередньо і 
щоб Український Пенклюб 
зростав у силі та значенні. 
ЎПЕН прийняв вже свій 
статут, а тепер думає про 
видання, про кандидатів на 
премії та інше. Однак і тут 

її. Мовчан 

фестиваль української поезії 
фестивалю створився окре-
мий комітет, а ряд това-
риств і державних інститу-
цій готові його підтрима-
ги. У святі мають взяти 
участь поети, літературо-
знавці, видавці та творчі 
сили України і української 
діяспори. 

Як бачимо з точної прог-
рами, яка залишається на 
наших руках, фестиваль 
розпічнеться науковою кон-
ференцією п.з. „Феномен 
української поезії", а відтак 
читаємо, що має бути Па-
нахида у Софійському собо 
рі, мітинг на тему „Поезія 
у боротьбі за людину", ве-
чір молодої поезії, поїздка 
до Канева, літературно-
мистецький вечір — все це у 
Києві. Вкінці останні три 
дні фестивалю відбудуться 
у Львові, де запляновані 
поетичні виступи у місті, 
вечір-читання біля пам'ятнн 
ќа Т. Шевченкові і закриття 
свята в Політехнічному ін-
ституті. 

Як каже П. Мовчан, цей 
фестиваль може стати внес-
ком України в проголошен-
ну ЮНЕСКО програму де-
сятиліття гуманітарної ку-
льтури, а також буде сприя-
ти концепції відродження 
української культури, як 
цілісної системи. Цей пер-
шнй фестиваль призначе-
ний лише для українських 
поетів і письменників із 
України та поза її межами, а 
на другий, що вже пляну-
еться за два роки, запросять 
також чужинецьких поетів. 

Все це — великі, відважні 
пляни, які тепер зроджу-
ються у всіх творчих силах 
України, на які українська 
діяспора може відгукнутися 
тим, що найбільше потріб-
не — фінансовим забезпе-
ченням видань та інших 
необхідних засобів до кож-
ного літературного діла. 

Емблема фестивалю 
стоїть на перепоні брак фон 
дів. 

Тепер однак найбільше 
актуальним для П. Мовча-
на є підготовка фестивалю 
„Золотий ГомГн" і про ньо-
го він нам обширно розпові 
дає та ще й дає нам точну 
програму. Також передає 
він нам мистецько зроблену 
емблему фестивалю, що її 
виконав Рафаїл Масаутов, 
яка, як бачимо, є у двох 
мовах і виникає із самої 
мети майбутнього свята — 
консолідації творчих сил 
українського народу, а зоб-
раження кобзи відбиває гли 
бокі поехично-пісенні тра-
диції української культури, 
що на них спирається сучас-
на поезія. Для підготови 

ході конференції присутні 
заслухали цілий ряддопові-
дей — про муніципальну 
власність, іноземні інвести-
ції з орієнтиром на україн-
ську діяспору, про взаємо-
відносини рад з виконавчи-
ми комітетами, про прак-
тичні аспекти національної 
політики, з проблем перехо 
ду`'до ринкової е'кономіки 
тощо. Продискутовано си-
туацію, яка склалася у Вер-
ховній Раді, дальші шляхи 
її роботи. 

Вячеслав Чорновіл, аргу-
ментуючи потребу поќлика 
ти до життя координуючу 
структуру демократичних 
рад, ствердив, що завдяки 
такій асоціяції можна буде 
встановити між ними взає-
мовигідні економічні, куль 
турні і соціяльні шляхи спів 
праці, підключити до вирі-
шення загальнореспублікан 
ських проблем виборців. 
Контроверсію викликала 
справа членства асоціяції. 
Голова Донецької Міської 
Ради ОЛександер Махму-
тов запропонував відчини-
ти її для всіх бажаючих. 
Заперечив таку ідею В. Чор-
новіл, заявляючи, що вона 
повинна згуртовувати де-
мократичні ряди та демок-
ратичні бльоки в радах, де 
бльок становить меншість. 
Присутні схвалили саме 
такий принцип членства. 

Делегати з Донецького, 
Харцизького і Слов'янсько-
го обстоювали також дум-
ку, щоб відкласти створен-
ня асоціяції до наступної 
конференції, коли будуть 
розроблені її документи. 
Більшість присуиіх відхн-
лила такий внесок й схвали-
ла заснування асоціяції не` 
гайно. Цього бо вимагає, на 
їх думку, політична ситуа-
цію в Україні. 

Учасники конференції ух-
валили звернення до Вер-
ховної Ради, в якому закли-
кано її до скорочення вака-
цій, щоб прискорити прин-
няття ряду важливих доку-

`ментів, а серед них: надання 
деклярації про суверенітет 
чинности конституційного 
акту, прийняття декрету 
про владу, створення при 
Верховній Раді УССР комі-
тету з питань оборони, ство 
рення посту президента УС-
СР, прийняття закону про 
політичні партії і громадсь 
ќі організації. У випадку 
ігнорування цих вимог асо-
ціяція залишає за собою 
право звернутися до народу 
з закликом розпочати за-
гальнонаціональний полі-
тичний страйк, акції грома-
дянського непослуху. 

На голову асоціяції виб-
рано С. Конєва, а на його 
заступників Миколу Яковн-
ну та Василя Червонія. Внб-
рано також 18-особову Ко-
одинаційну Раду. Новооб-
раний голова заявив, що 
асоціяція хоче бути полі-
тичним запіллям Народної 
Ради у парляменті УССР. 

КАРЕЛІЯ ПРОГОЛОСИЛА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Москва. — Карельська 
Автономна Совстська Со-
ціялістична Республіка про-
голосила незалежність як 
від Російської федерації, 
так і від центрального мос-
ковського уряду, оголосив-
шн, що місцеві закони на її 
території будуть мати пріо-
ритет перед законами Ро-
сійської федерації і СССР. 

Уряд автономної респуб-
ліки буде самостійно прий-
мати рішеншСщо стосують 
ся зовнішньої політики і 
можливих змін свого дер-
жавного і політичного ста-
тусу. 

Карелія, населення якої 

становить коло 700,000 осіб 
розташована на території, 
яка до 1939 року належала 
Фінляндії. До 1956 року 
вона, як Карело-Фінська 
ССР, була однією із 16 рес-
публік, ставши відтак авто-
номною республікою у скла 
ді РСФСР. 

Карелія — перша з авто-
номних республік, яка про-
голосила незалежність. До-
сі висловлювали бажання 
вийти зі складу Російської 
федерації Башкирська і Та-
тарська автономні респуб-
ліки, але покищо офіційно 
не проголосили незалежно-
сти. 

Л. Валвнса має намір стати 
президентом Польщі 

Варшава, Польща. — Лі-
дер „Солідарности" Лєх 
Валенса в комунікаті, випу-
щеному у Гданську, де міс-
титься його головна квар-
тира, закликав до якнаи-
швидшого проведення пря-
мих президентських і парля 
ментарних виборів у Поль-
щі. Конкретної дати внбо-
різ Л. Валенса, однак, не 
вказав. 

„Нинішній президент кра 
їни не виконує своїх функ-
цій і залишається чисто но-
мінальною фігурою, — ска-
зано в комунікаті, — в той 
час як на даному етапі Поль 
щі потрібний по-справжньо 
му діяльний і енергійний 
керівник". 

Генерал Войцєх Ярузель-
ський, колишній член нині 
розпущеної Комуністичної 
партії країни, продовжує 
залишатися на пості прсзи-
дента від вересня минулого 
року. 

Недавно з кабінету, що 
його очолив Тадеуш Мазо-
вєцький, були усунені коли-
шні комуністи — зокрема 
ті, які займали пости мініст 
рів внутрішніх справ і обо-
рони храїни. їх замінили 
активісти „Солідарности". 
Тепер єдиною людиною, 
що залишилася при владі в 
країні і нагадує про П не-
давне комуністичне мину-
ле, залишається Войцєх 
Ярузельський. Він прийшов 
до влади у 1981 році, коли 
за вказівкою з Москви було 

запроваджено військовий 
стан. У більшості поляків 
він однозначно ототожню-
сться з комуністичною дик-
татурою. 

Однак після того, як пре-
м'єр-міністром був вибра-
ний Т. Мазовєцький і в По-
льщі почавс'я перехід до 
демократії і вільного ринку, 
Ярузельський перестав віді-
гравати навіть церемоні-
яльну ролю і залишався на 
своєму пості саме завдяки 
тому, що не вмішувався в 
процес змін, що відбували-
ся в країні. — 

Недавно Л. Валенса вик-
ликав бурю, заявивши про 
те, що плянує найближчим 
часом висунути свою канди 
датуру на пост президента, 
однак наступного дня він 
заявив, що „його неправиль 
но зрозуміли" і взяв СВОІ-
слова назад. Тепер, як вид-
но, Валенса вирішив серйоз 
но кандидувати на президен 
та. Не зважаючи на те, що 
він не зробив ще конкрет-
ної заяви про вої пляни, 
коментатори вважають, що 
він зробить це негайно. 

Останнім часом Валенса 
постійно критикує Мазо-
всцького і очолюваний ним 
уряд, а також парлямент. 
очолюваний колишнім бли-
зьким союзником Валенси 
Броніславом Герсмеком, за 
надто повільну і непослідов 
ну реалізацію програми ре-
форм.-

ПРЕЗИДЕНТ НАКАЗАВ 
ЗАБЛЬОКУВАТИ ІРАК 

У середу на Союзівці 
виступить В. Мельничин 

Союзівка. — Тут у сере-
ду, 15-го серпня, виступить 
із концертом арій та компо-
зицій відомий соліст-тенор 
Василь Мельничин. 

Концерт відбудеться в 
залі „Веселки" в год. 8:30 
вечора. 

Акомпаньюватиме соліс-
тові піяністка Аделіна Крн 
вошеіна з України. 

В. Мельничин вже кіль-
какратно виступав на Сою-
зівці, його завжди тепло 
вітала публіка. У його доріб-
ку є кілька пластинок і ка-
сесток, що віддзеркалюють 
його різноманітний реперту-
ар. В. Мельничин 

В АМЕРИЦІ 

НАФТОВІ КОМПАНІЇ Бритиш Петролеум, Філліпс 
Петролеум та Соноко обіцяли знизити ціни на бензину, а 
компанія' Атлантиќ Річфілд — заморозити ціни на один 
тиждень. Це була відповідь на заклик президента Джорд-
жа Буша не підвищувати ціни на бензину після бурхливо-
го обурення багатьох тисяч американських організацій і 
груп. В інформації агенції АП говориться, що за останній 
тиждень середня ціна гальону бензини зросла на 16 центів 
Решта нафтових компаній підтримують заклик Президен-
та, але також захищають політику підвищення цін. 
Ко'мпанії Шелл та Екзон заявили, що від початку агресії 
Іраку ціни на нафту на світовому ринку зросли майже на 35 
відсотків, а їх ціни відображають стан на світовому ринку. 
„Ми живемо в умовах конкуренції, — говориться в заяві 
Екзон, — та не можемо штучно зменшувати ціни". 

В ПОВІТІ ГАМБОЛТ та ь Кіш Рейндж національному 
парку в Каліфорнії війна проти наркотиків за останні два 
тижні виглядала як справжня війна. Військові частини 
озброєні автоматами М-16 знищили плянтації маріхуанн. 
Мешканці цього району скаржилися на військові патрулі 
та гелікоптери, які перебували у повній бойовій поготові. 
Операція по знищенню 1,200 кущів маріхуани закінчилась 
в четвер, 9-го серпня. Вже на початку 1980-их років 
Каліфорнія була на першому місці в країні щодо вирощу-
вання маріхуани, а почалося воно на початку 1970-их 
років, коли туди поз'їжджалися ‚‚гіппі". 

Вашінгтон. — У неділю, 
12-го серпня, президент 
Джордж Буш дав наказ аме-
рнканській військовій мор-
ській фльоті забльокувати 
експорт нафти з Іраку та 
Кўванту, як також біль-
шість імпортованих това-
рів, за виїмком деяких хар-
чових продуктів. Цей наказ 
і його виконання завершить 
вповні попередження прези-
дснта Буша про зупинення 
торгівлі Іраку. 

Секретар оборони Рн-
чард Чейні та інші члени 
Уряду відразу почали внго-
товлятн окремі накази, що-
бн урухомитн відповідні 
військові відділи для внко-
нання заповідженої Прсзн-
дснто.м акції, що її всі офі-
ційні чинники вагаються 
назвати бльокадою. 

Наказ про зупинення всіх 
кораблів, що займаються 
торгівлею Іраку вийшов 
після того, як президент 
Іраку Саддам Гуссейн зап-
ропонував можливість вивс 
дення своїх військ з Куван-
ту, якщо Ізраїль виведе свої 
війська з окупованих терн-
торій західнього берега рі-
ки Йордан і смуги Гази та 
якщо Снрія забере свої він-
ська з Ливану. Вашінгтон і 
Ізраїль цілковито відкнну-

лн такі „пропозиції. Тим ча-
СОМ президент С. Гуссейн 
закликав своїх громадян до 
д расѓи чи ого зменшення 
харчування, бо мабуть пс-
редбачував. що його потяг-
нення не обійдуться легким 
коштом. Натомість стажеві 
службовці Уряду президен-
та Дж. Буша передбачають, 
що Ірак вже за місяць може 
відчути наслідки СКОНОМІЧ-
них санкцій, що їх заініцію-
вала Організація Об`єдна-
них Націіі. 

Видаючи наказ амернкан 
ськнм морських збройним 
силам персисстіув життя цю 
першу від В'єтнамської вій-
ііи бльокаду, президент Дж. 
Буш реагував згідно з вимо-
гами чартеру ООН,аленай-
більше тут відіграло ролю. 
як твердить державний сек-
ретар Джеймс Бейкер, иро-
хання еміра Кувайту. Саме 
він, шейк Джабер адь-Ах-
мсд аль-Сабаі. що був зму-
шеннй піўка ѓн притулку в 
Савдійськін Арабі!, коли 
війська Іраку зайняли Ќу` 
вайт,звернувся до президен 
та ЗСА. щоби доглянути за 
виконанням санкцій ООН 
супроти Іраку. ЗС̀А також 
звернулися до інших своїх 
союзників про допомогу у 
виконанні цього прохання 
еміра Кўванту. 

РОБІТНИКИ КИЄВА ВИМАГАЮТЬ 
ЗАКРИТТЯ ЧАЕС 

Київ. — Як повідомля-
ють з Інформаційного Цеп 
тру Руху, в четвер, 9-го 
серпня, робітники Києва 
влаштували двогодинний 
и опереджуаальшій. страйк. 
Працівники кількох десят-
ків великих підприємств та 
менших фірм вийшли на 
двогодинний страйк, дома-
гаючись негайного припи-
нення та цілковитого зак-
риття Чорнобильської Ато 
мної Електростанції. 

Згідно із заявою Яросла-
ва'Гошка, робітники та го-
лови страйкуючого коміте-
ту в одному з підприємств, 
ця акція була „великим усні 
хом". бо організатори 
страйку зуміли зорганізува-
ти велику кількість праців-
ників міста. У київському 
виробництві медичних ін 
струментів де працює Я. 
Ѓопіко, майже всі 1,500 ро-
бітників вийшли на страйк 
за знімком одного відділу, 
де начальник відділу застра 
шив робітників всякими 

майбутніми карними потяг-
неннями. Не зважаючи на 
різного рода застрашуван-
ня зі сторони начальників 
та партійних провідників. 
25 -до 50зідсотків црацівни-
ків у різного рода підириім 
ствах таки вийшли на 
страйк, твердить Михайло 
Ратушний, голова кнївсько-
го комітету страйкарів. Він 
також сказав, що великим 
успіхом було н те, т о комі-
тет зумів зорганізувати ок-
ремі комітети страйкарів у в 
всіх підприємствах, фабри-
ках і фірмах, що вийшли на 
страйк, включно з машино-

‚будівельною фабрикою 
„Ленінська Кузня" та фаб-
рИКОЮ СПСЦІЯЛЬННХ ГЄХНО.'Н) 
гічних і енергетичних сис-
тем. 

Вимоги страйкуючих зо-
середжувались на екологіч-
нін ділянці, зокрема, що'би 
ліквідацією та очищенням 
чорнобильської ІОНИ займа 
лася республіка, а не все-
союзні органи. 

У СВІТІ 
УРЯД СОВЄТСЬКОГО СОЮЗУ погодився не висилати 
війська до Вірменії для роззброєння войовничих угрупу-
вань, які відмовилися від здачі своѓї зброї, заявив 
новообраний президент республіки. Після зустрічі та 
переговорів у Москві між вірменським президентом 
Леваном Тер-Петросяном і прем'єр-міністром С̀ С̀СР І 
Рижковим дійшло до кінцевої згоди в цій справі С а̀ме це 
рішення до розв'язання вірменської проблеми усунуло 
найбільш небезпечну можливість жорстоких спалахів у 
цьому Кавказькому районі, де політичні непорозуміння 
останніми часами йшли в парі з жорстокими збройними 
зударамн. 
У ЧЕТВЕР, 9-ГО СЕРПНЯ, на Землю беї ризика поверну-
лися два совстські астронавти піся шестимісячного 
перебування в просторах, де вони вирощували кришталь 
для індустріяльного вжитку. Кабіна міжпростірної ракети 
‚‚Союз", що нею приземлилися астронавти Анатолій 
Солов'єв і Александер Баландін, без жодних проблем 
повернулася на Землю у степах Центральної Азії. їхню 
ракету запущено в простори 11-го лютого, що ќпер 
окреслюється першим міжпростірним полстом з людсь-
кою залогою в історії полетів СССР. що повернулася на 
Землю з мільйоиовим до.тяровнм заробітком 

РАПТОВЕ РІШЕННЯ провідників Західньоі ѓа С`хідньоі 
Німеччин, щоби перші вільні вибори від 1933 року в 
Німеччині відбути 2-го грудня були несподіванкою не 
тільки для громадян обндвох країн, але також і для 
спостерігачів і політичних коментаторів. Після другої і 
черги нерозголошуваноі зустрічі між канцлером Захщньої 
Німеччини Гельмутом Колем і прем'єр-міністром С`хід-
ньої Німеччини Льотарем де Мезісром внг.тядас, що між 
ними с узпднення, щоби їхні уряди старалися закінчити 
потрібну до об'єднання підготовў, включно з парлямеитар 
ною ратифікацією, що законно об'єднає обидва німецькі 
народи, до 14-го жовтня. 

ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ 
УКРАЇНИ - УНС 

З Головної Канцелярії УНСоюзу інформують, 
що до новоствореного Фонду Відродження України 
-УНС вплинуло під членів УНС ' до суботи, п . г о 
серпня, 2,564чеки — дивіденд, відсотків від боргових 
зобов'язань і добровільних датків — на суму 

64,296.80 

f 
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Страх перед „другим В'єтнамом" 
Конгрес п ідтримав політику президента 

Джорджа Буша супроти Іраку й переведені різни-
ми опитовими агенціями опити виказують, що 
велика більшість американських громадян 
стоїть також за Президентом. Люди люблять 
рішучість, а в найширших колах американців 
існує глибокий державницький патріотизм. Але 
ніяка війна ведена за тисячі миль від берегів 
Америки не може бути популярна. Історія — всу-
переч поглядам пересічних громадян — не 
повторяється. Але має свої под ібн і риси та 
інколи має свої паралелі. В'єтнамська війна 
залишилася незагоєною раною тільки тому, що 
це була перша війна, яку Америка програла. 
Згинуло у В'єтнамі 40,000 вояків, — це велика 
втрата, але ця цифра менша від цифри щорічних 
жертв автомобільних катастроф. Непопуляр-
ною стала В'єтнамська війна тому, що загал аме-
риканців не розумів, чому сини, батьки і брати 
американських родин мають, воювати десь ген 
далеко у джунглі тільки тому, що комуністичний 
Північний В'єтнам напав на Південний. Загал 
американців тоді, як і тепер, не хоче бачити в 
Америці жандарма світу, який мусить воювати 
за ідеал волі, коли ті далекі народи самі не 
зуміли оборонити свою волю. Псих іка всіх 
народів под ібна : вони схвалюють успіх та 
ремствують, коли є невдача. Американська гро-
мадська думка дивна: хоч вона у теорії визнає 
принцип історичної правди, милої чи немилої. 
Американці цураються одверто визнавати вину 
своїм колишнім президентам, хоч та вина наявна 
і спричинила великелихо. По нинішній деньФ.Д. 
Рузвелт прославлюваний американцями за його 
дійсно поважні соціяльно-економічні реформи, 
— але промовчується смертельний гріх Рузвел-
та, співавтора Ялтинського договору, продикто-
еаного насправді Сталіном. Поділ В'єтнаму на 
комуністичну і вільну частини, як і подібний 
поділ Кореї та в Европі Німеччини — це все плід 
хворого ума Сталіна, апробований Рузвелтом. 

Промовчується, що Фідель Кастро завдячує 
своє дотеперішнє панування Джанові Кеннеді, 
який спершу не підтримав приготованого Айзен-
гавером збройного детанту на Кубі та згодом 
заґарантував Хрущову, що ЗСА не виступати-
муть збройно проти Куби в заміну за відкли-
кання відтіль совєтських ракет. І так само про-
мовчується, що війну у В'єтнамі програно вик-
лючно з вини Линдона Джансона, який спутав 
свободу рухів власним добрим полководцям і 
проголошував заяви, які гарантували ворогові 
недоторкальність їхньої території. Джордж Буш 
інший державницьким форматом. Він засте-
рігся, що нібитільки помагаєСавдійській Арабії і 
‚ ‚ в ірить" , що економічн і санкції спонукають 
іракського диктатора до відвороту, але одно-
часно зазначує, що '‚‚всі можливості відкриті". 
Дипломатична мова не всилі закрити правди, що 
обшир Перської затоки ще, мабуть, не бачив 
такої концентрації збройних сил, як тепер. 

Президент Буш виявив безумовно подиву-
гідний дипломатичний хист, коли в наслідок 
заходів його політичного апарату Рада Безпеки 
ООН вперше за всю свою історію прийняла двічі 
всіма голосами резолюцію проти Іраку, а у 
справі анулювання анексії Кувайту голосували 
також Куба і Ємен поруч із СССР і Заходом. 

Загал американців і президент Буш та всі 
здорові на умі люди у світі не хочуть війни. 
Слова ‚ ‚в ійна"взагалі до минулого четверга 
включно не вжито в офіційних американських 
заявах. Сподівання на силу економічних санкцій 
йдуть паралельно із сподіваннями на мирову 
ролю арабського світу під проводом єгипетсь-
кого президента Госні Мубарака. Увесь мусул-
манський світ так само, як латино-американсь-
кий, принципово ворожий зовнішній інтервенції. 
Від Америки вимагають грошової щорічної 
допомоги, до Америки висилають молодь на 
сѓуді ї , Америка імпонує, але ніяк не хочуть 
американців у військових уніформах на своїй 
території. Це стосується і Савдійської Арабії, яка 
погодилася прийняти американські війська аж 
тоді, коли іракський Гітлер зайняв увесь Кувайт і 
зосередив там уже понад 150,000-ну армію. Най-
більший острах в Америці перед можливістю 
хемічної і бактеріологічної зброї, яку має Ірак та 
якою вже користувався у війні проти Ірану. У 
такій одній атаці згинуло понад 100,000 іранців. 
Речник Пентагону заявив, що американськ і 
вояки матимуть маски, що є ліки і вислано вже до 
Савдійської Арабії два польові шпиталі, кожний 
на 1,000 ранених. Слаба потіха... Тільки у випад-
ку загрози для життя понад 3,000 американців у 
Кувайті й Іраку і тільки у випадку, коли перший 
Ірак почне воєнну дію — відповість збройна 
сила ЗСА і їх союзників. 

Великий знак запиту повис над можливістю 
наїзду Іраку проти Ізраїля. це змонтувало б 
єдиний арабський фронт. Але яка була б реакція 
бльоку НАТО9 ! І що сталось би з Кувайтом? 

Декларація про держав-
ний суверенітет У країни ви-
кликала в одних колах за-
ХОГЇЛЄННЯ, а в — інших деякі 
застереження, та назагал по 
годжуємось у тому, що тре-
ба цей акт розцінювати як 
позитивний крок уперед у 
нашому визвольному процс 
сі. У тексті деклярації сказа-
но про „проголошення дер-
жавного суверенітету Ук-
раїни, як верховодство, са-
мостійність, повноту і не-
подільність влади", про 
‚‚здійснення українською 
нацією свого невід`ємно-
го права на самовизначен-
ня",отже чого більш україн-
ська АЮЖЄ душа бажати?! 
Є мова навіть про „право на 
власні Збройні Сили". То і 
цей атрибут самостійносте 
запевнений. Але в Декляра-
ції є і таке: „громадяни 
Української РСР прохо-
дять дійсну військову служ-
бу, як правило, на території 
республіки". „Українська 
РСР... гарантує кожному 
громадянину право на збе-
реження громадянства СР-
СР". Якщо йдеться про між 
народні стосунки, УРСР 
„бере участь у діяльності 
міжнародних організацій в 
обсязі необхідному для 
ефективного забезпечення 
національних інтересів рес-
публіки...". І врешті і це 
головне: „Принципи Декля-
рації про суверенітет Украї-
ни використовуються для 
укладання Союзного Дого-
вору". 

Отже Україно: будеш „са 
мостійна", ‚‚суверенна", ма-
тимеш навіть „своє" війсь-
ко, може навіть в одностро-
як Січових Стрільців, але які 
не були б твої вольності, 

Микола Бараболяќ 

ДЕЯКІ ЗАВВАГИ 
ДО ДЕКЛАРАЦІЇ 

ПРО СУВЕРЕНІТЕТ 
нині волею батьків наро-" 
ду зібраних на сесії Вер-
ховноі Ради є, щоб ти була 
„союзною державою",, бо в 
Деклярації є мова тільки рі-; 
шати про зміст договору, м 
не про принцип чи загалом? 
заключувати договір, на' 
підставі якого станеш, хоч 
на нових, більш демокра-
тичних, умовах, а все ж 
складовою частиною Со-
юзу. ; 

В тому, що вище написа-
но не добачуватнсь крнтн-
цжоіу, чи применшування 
ваги Акту 16-го липня! Йсі-
го постанови, на мій роз-
суд як на умови дійсностн, 
максимальні. Якщо йдеться 
про зміст Деклярації,' в 
тому також безперечно вели 
ќа заслуга депутатів Вер-
ховної Ради, членів Демо-
кратичного Бльоку. Але не 
треба теж забувати про тс, 
що якої ваги не були б ар-
ґументи тих патріотів, 
текст Деклярації не був би 
таким корисним, коли б не 
голосувало за нею понад 
200 партійців-бюрократів; а 
вони не здобулись би були 
на такий революційний 
крок, коли б не дала б була 
на те „O.K." Москва. А 
відти ж таке „O.K." не мог-
ло б було прийти, коли б у 
тексті Деклярації не було 
натяку 'на вдержання снсте-
ми Союзу. Відси в Декля-
рації УССР наче мнмохо-
дом натяки на Членство 

України в „Союзі" нату-
ральна, самозрозуміла спра 
ва? Насправді? Може бути 
інакше? 

Захи натякнути на це пи-
тання — декілька слів про 
ситуацію у таких країнах як 
Польща, Чехо-Словаччина, 
Мадяршина. Там пройшли 
великі політичні зміни. Ре-
волюідйні зміни. Ці держа-
ви стали самостійними. А 
все ж, хоч Москва випусти-
ла їх з-під опіки, вони зали-, 
шаються ще формально, 
політично і мілітарно члена 
ми відўмерлого Варшавсь-
кого Пакту, а економічно — 
КОМЕКОНУ. І показується, 
що легше були визволитись 
від Москви, чим творити 
своє самостійне буття. На 
місцях верховодить іще далі 
стара ^комуністична бюро-
кратія. Совєтські війська ще 
переважно на старих міс-
цях. Та головне економіка: 
декому здавалось, що до-
сить задекларувати, що на-
стає ера капіталізму і віль-
ного ринку, і все буде га-
разд. А тим часом — після 
припинення субсидій для 
хліборобства ціни на хар-
чі летять угору, нікудишні 
заводи замикають, безробіт 
тя йде догори, закордонні 
фірми не спішаться інвесту-
вати, росте незадоволення 
мас. У Польщі герой робіт-
ничого і визвольного руху, 
Лех Валєнса, ремствує про-
ти уряду, який він домагав-

ся настановити. Таке у По-
льщі, у цій національно су-
персвідомій країні, де нема 
зайдів, де хліборобська сис-
тема не була націо'налізо-
вана, де державна тради-
ція така сильна. Польщі 
намагається допомогти За-
хід. Американський Уряд 
призначив на це кошти, до-
помагає сильна економічно 
польська еміграція. І ТІоль-
ща була під контролем Мо-
скви, всього сорок років. 

То що Україна? Хто до-
поможс Україні? Сателітні 
держави, як Польща, чи 
Мадярщнна, не були як Ух-
раїна на уловні командній 
економічній системі. Захід 
готов їм помогти у проце-
сі переходу на систему віль 
ного ринку, а як важко їм. 
Україна ж так умотана в 
союзну економіку, що прий 
деться дуже довго розмоту-
ватн ці вузли. Врешті наста-
ли такі часи, що різного 
роду „союзи" й економіч-
ні спільноти" ширяться як 
пошесть. А це пов'язане з 
таким, чи іншим, обмежен-
ням „суверенітету" держав, 
членів оцих „спільнот". Гор 
дий Альбіон в особі Марґа-
рет Тачер борикається щео 
цим трендом, але спрокво-
ла і вона погоджується з 
дійсністю, що не може вес-
ти нині „незалежноЃ' за-
кордонної, чи економічної 
політики, бо верх бере „су-
сідська" політика і стра-
тегія. 

У київській „Деклярації" 
виразні натяки на „союз-
ність", там наглядно — як я 
згадав — прийнято цей фак-
тор, як щось самозрозумі-

(Закінчвння на стор. 3) 

Недобре, як хтось забу-
вас, що живемо у 1990 році, 
а не 60 і 70 літ тому. І не-
добре, як хтось забуває, що 
староримська істина. „Часи 
зміняються і ми зміняємось 
з ними" — має вагому вар-
тість і по нинішній день. 
Німеччина вела проти Фран 
ції у минулому.і цьому сто-
річчі три агресивні неспро-
воковані війни. Віктор Гю-
ґо став автором славетного 
твору про трагедію Пари-
`жу, на мостах якого сту-
кали підковам,^ чоботи 
пруських вояків. Під 
Верденом знаходиться най-
більший у світі цвинтар: 
похоронено там 400,000 
французьких вояків, що по-
лягли в обороні батьків-
щини проти німців. Але 
прийшов у Франції до вла-
ди Шарль, де Ґоль і в Ні-
меччині Конрад Аденауер і 
замирилася. 

Німеччина стала стриж-
нем військово-політичного 
бльоку демократичного За-
ходу — НАТО. Колипрова-
лнвся Берлінський мур і ав-
томатично виринула про-
блема з'єднання обох час-
тин поділеної Німеччини — 
три західні країни з „Вели-
кої чвірки" з часу Другої сві-
тової війни — ЗСА, Англія і 
Франція — погодилися на 
те з'єднання Німеччини і на 
її дальшу участь у НАТО. 
Один СССР спротивлявся. 
У липні ц.р. канцлер Захід-
ньої Німеччини Гельмут 
Коль полетів до СССР і в 
малому місті на Криму про-
сто перекупив Горбачова. 
Докладна ціна дотепер неві-
дома. Виявилося тільки, що 

Іван Кедрнн 

НЕ ЛЯКАЙТЕ НАС ПОЛЯКАМИ! 

Коль погодився, щоби ча-
стнна совєтської окупаційної 
армії у Східній Німеччн-
ні (380,000 війська) зали-
шилася там ще чотири роки 
і що Німеччина побудує 
своїм коштом будинки на 
терені СССР, щоб прнміс-
тити совєтських вояків, що 
їх поступово відтягають з 
колишніх сателітних країн. 
Ініщятива була в руках Кс-
ля, а не' 'Горбачова. І Ґор-
бачов не використовував 
упадку комунізму у Східній 
Німеччині для якоїсь своєї 
політичної гри, бо упадок 
Еріха Гонекера був важким 
ударом для комунізму та-
кож в Евразії. Совєтський 
Союз перестав бути пер-
шорядним чинником між-
народної конфігурації сил і 
роля його, президента Мі-
хаїла Горбачова, звузилась 
до ролі лідера, який з тру-
дом зберігається прн владі. 

Польща . пережила у 
XVIII сторіччі три розпо-
діли і в цьому сторіччі „Бліц 
кріґ" Гі†лера у І939 році та 
чотирирічну жорстоку ні-
мецьку окупацію. Вона, По-
льща, має оправдану при-
чину лякатися відбудови 
могутньої Німеччини. А 
проте і Польща і Чсхо-Сло-
ваччина та Мадярщина по-
годилнся на участь з'єдна-
ної Німеччини в НАТО, як 
на найкращу запоруку, що 
ця з'єднана Німеччина буде 
мирною. З'єднана Німеч-
чина підпише відповідні 

договори про непорушність 
теперішніх кордонів Поль-
щі, Чехо-Словаччини, Фран 
ції, Бельгії і Данії — всіх 
країн, які потерпіли від аґ-
ресії Адольфа Гітлера. Але 
писані договори не мають 
тієї сили, що її має людсь-
ка психіка. Німці з 1990 
року не є німцями з року 
1933. Цс не пуста фраза. 

'Хто безпосередньо бував у 
Німеччині в останніх роках 
— міг і тепер може переко-
натися, яка там атмосфера. 
Німеччина прийняла до се-
бе 10 мільйонів німців, ви-
селених головно з Польщі 
та Альзації і Льотанригії. 
Всі вони включилися в німе-
цьку економіку і стали авто-
хтонами німецької бать`ків-
щини. 

Котрий німець, діди чи 
батьки якого жили колись 
на Познанщині чи Шлеську, 
теперішніх польських „Від-
зисканнх землях", хоче вер-
татися туди! Котрий лідер 
Німеччини йде на відвою-
вання Шлеська? Смішно і 
думати. Так само поляки з 
1990 року не є тими самими, 
якими були тому 70 літ. 
Катинь перекреслив кон-
цепцію Романа Дмовського 
— поділу українських і 
білоруських земель між 
Польщу і Росію і орієнта-
цію Польщі на Росію. Реві-
зія польської політичної 
думки почалася була дещо 
вже за Польщі в роках 1919-
1939, бо вже тоді професор 

Варшавського університету 
Ольгерд Ґурка видав кни-
жку „Оґнєм і Мєчем" у світ-
лі історичної правди з ни-
щівною і- критикою цього 
протиукраїнськрго твору 
Генрнка Сєнкевіча. І публі-
цист Лозінський таврував 
польську шляхеччину Ягай-
лонів у творі ‚Правем і лє-
вем". Але це були ще тільки 
білі круки. У Польщі між 
двома світовими війнами 
панувала політична думка 
Романа Дмовського і його 
лооадовників Станіслава 
Графського, грабаря ўкраїн 
сьќо'го шкільництва. Націо-
нальна політика була без-
межна група і злочинна „па-
цифікація. з 1930 року — це 
була ганьба XX сторіччя. 

Але народ, його психіка і 
думка не стоїть на місці. 
Ревізія польської політич-
ної думки v теорії і прак-
тиці почалася від 80-их ро-
ків цього сторіччя, від по-
чатків народження руху 
„Солідарність". Українська 
меншина у Польщі включи-
лася у той рух. Підпільна 
преса перша розпочала роз-
глядати українсько-полісь-
ку проблематику під кутом 
Прометеївської ідеї: бльо-
ку всіх поярмленнх Мос-
квою народів, проти сучас-
ної совєтської імперії. Ав-
тор цих рядків має у себе 
переданий йому Видавнн-
чою Комісією НТШ руко-
пис польського автора п.з. 
„Між Сяном і Збручем", де 
автор, видатний польський 
письменник, публіцист пе-
реводить тезу, що збройне 

(Закінчення на стор. 3) 

До Ікерових буднів... свято 
Ми ще всі добре пам'я-

таємо той куточок у „Сво-
боді", де наш незабутній 
Ікер ` потішав, нас своїм 
погідним тлумаченням „на-
ших буднів". Фейлетонів 
Іксра вже від шести років 
немає, але нагадує про них 
кореспонденція, що прихо-
дить від його рідні, яка живе 
у його родинному селі Вод-
ннки, Бібрецькбго, колись, 
повіту, а тепер Пустомит-
сьхого району. В Ікера дві 
сестри — Оля і Єтефа і брат 
Богдан з дружиною і двома 
донями Галею, яка після 
закінчення Львівського уні-
верситету учителює, й Іван-
кою, будівельним інжене-
ром з дипломом Львівської 
Політехніки. Та найближ-
ча до Ікера Оля, бо вона в 
листах продовжує оце тлу-
мачсння „своїх буднів", що 
їх бачить, як і її славний 
брат, „прижмуреним оком" 
та й описує з великою до-
зою теплого гумору і до-
бродушної іронії. Останній 
лист написаний у вийнятќо-
вий день, у день проголо-
шення деклярації про суве-
ренну Україну, то ж це вже 
не про „будні", а про свято і 
варто цей лист надрукува-
тн, щоб згадати Ікера та 
нагадати, що гумор, яким 
втішав нас він, глибоко за-
гніздився у його старому 
роді, що виводиться з дав-
нього княжого Звенигоро-
да. 

„Щиро дякую за карточ-
ку та поздоровлення. Йшла 
вона досить довго, але таки 
прийшла. Вибачаюся і я, Що 
пізно відписую, та захворі-
ла я і провалялася трохи в 
лікарні. Думала писати на 
Івана, та чомусь тяжко взя-
тися за перо в цс свято. Ди-
вишся, люди від вас тепер 
так йдуть і йдуть, вчені, 
лікарі, артисти, хори, а його 
нема, а` так хотів побувати 
вдомаѓ ТагМоже,вийшло і 
на краще, бо пишу саме в 
день, в якому проголоси-
ли деклярапДю про суверен-
ну Україну, в день, який 
увійде в історію України. 
Слухаю по радіо і сльози 
самі з очей пливуть і дякую 
Богові, що дожила ще це 
почути. Ви писали, що може 
те післатн Івасеві ќнижќи; 

пішліть, будь ласка. Тепер 
вже може прийдуть. Раді 
ми, що Івасеві Оповідання 
вийдуть англійською мо-
вою і дякуємо. Вам там 
добре, що у вас є так бага-
то паперу, є на чому друку-
вати живих і мертвих. В нас 
тоже обіцяли видати Івасе-
ві новели в видавництві 
„Каменяр", та з папером 
скрутно. Прочитала у 
„Дзвоні" про Козака. Там 
так багато про нього напн-
сали, є і знімки його, і з 
дружиною, і з синами. Вже 
майже всіх згадали, хіба ще 
пана Тнктора, хоч побіжно і 
його згадували. Розпитуєте 
про Іваничука, а він ще сн-
дить на сесії, хіба тільки на 
неділю приїде до Львова. 

Такий то кавалок хліба оце 
депутатство. Там нашим не 
з медом. І тут люди всього 
від них вимагають. От при-
їхали б Ви бодай на пару 
днів туристом. Може ко-
лись будете на якомусь 
„снмпозіюм", як в нас тепер 
кажуть, то дуже просимо 
зайдіть на годину до нас. Чи 
ще пам'ятаєте, де наша ха-
та? У нас тепер великі змі-
ни. Ми вже маємо прези-
дента, наші письменники 
тепер депутатами в парля-
менті, мають так багато 
різних турбот, що писати 
вірші, романи не стає їм 
часу. До Вас приїхати не так 
легко, бо люди тепер дуже 
за границі їдуть. Під тими 
установами, де видаються 
заграничні паспорти та мі-
няють гроші, нескінчені чер 
ги, більші ніж за папіроса-
ми. Кажуть, що з нового 
року мають вийти легші 
закони на виїзд, то чи поїде 
хтось з нас, не знаю. Іще 
всього нового є досить, та 
напишу вже другим разом, 
а то й так предовгий лист 
вийшов. Здоровимо щиро, з 
повагою до Вас і всього 
Вам найкращого бажають 
сестри і брат Івася Керниць-
кі". 

Поздоровлення від усіх 
Керницьких, а писала Оля, 
в якої, як видно і талант 
писати легко і дотепно. То 
ж чекаймо на дальші листи. 

Подав О.Т. 

Василь Щеглюк 

Праві — на боці правому, 
Ліві — на боці лівому. 
Ріками долі правимо 
В човнику ненадійному. 

Праві до лівих звернені, 
Ліві — лицем до Сходу. 
Ріками неповернення — 
Геть від свого народу... 

Праві — на боці правому, 
Ліві — на боці лівому... 
Між соборними справами 
Знову портфелі ділимо. 

Травень 1990 p., м. Київ (навіяно враженнями від 
першої сесії Верховної Ради України). 

Володимир Барагура 

ПРО МОВНИХ „ЖУЧКІВ 
ГАННИ ЧЕРІНЬ 

Я дуже вдячний авторці рецензії п.з. „Документаль-
ні спогади" („Свобода" 28-29-го листопада 1989 року) 
Ганні Черінь за її труд критично проаналізувати збірку 
моїх спогадів із студентського життя у Львові в 1928-34 
роках п.з. „Як я став журналістом". 

Зокрема я вдячний за передостанній абзац, присвя-
чений „жучкам", тобто, на`її думку, негативним еле-
ментам у збірці, а саме мовним огріхам, бо ці її міркуван-
ня дають базу обговорити деякі мовні явища в застосу-
ванні до літературних творів. 

Залишаю на боці такі друкарсько-коректорські 
недогляди, як „ветеринарем-ветсринаром", чи пропу-
щення апострофа в слові „бур'ян". Західні українці взагалі 
„не мають вуха" до апострофа, зокрема в словах з „р", „б", 
‚‚в", ..м". В словах із „з" ще сяк-так (чи — так-сяк?). Коли я 
одному чолов'язі поставив апостроф у слові „м'ясо", то він 
дав не мовознавчу, а кулінарну відповідь: „Мені м'ясо 
смакує однаково, чи з апострофом, чи без". Також 
галичани „тугі на вухо" щодо наголосів. 

Не бачу теж потреби пояснювати, чи перекладати такі 
польські слова чи вислови, як „порджодни русін", бо 
подібність їх з українським „порядний русин" така очевнд-
на, що читач і без знання польської мови розчовпає його 
значення.Коли б цс було незвичне польське слово, чи 
вислів, я б його перекладав, нпр. „зацєньцє дзєннікарскє" я 
переклав „журналістичннй ухил". Адже автори зі східніх 
земель України в своїх писаннях рясно вживають російсь-
кі слова й не турбуються, чи західні українці їх розумі-
ють. Тямуший читач знає, як собі порадити — бере 
російсько-український словник і розв'язка готова. 

А тепер до „жучків". Чому я послужився „такими 
діялектизмами?" Було на те кілька причин, що тут і там, я 
вжив такі слова, які, хоч мають позначку „архаїч-
не", ‚‚задавнене", „застаріле", ‚‚діалектичне", „провін-
ціялізм", то вони не втратили в нашій мові права 

громадянства, не вибули і теперішнього мововжитку, є 
внесені в фонди української мови, що більше вжиті в 
творах видатних наших ранішнх письменників і сучасних 
авторів. 

Так, як великими ціннощами вважаємо розкопи з 
древніх часів, так і архаїзми, рідко вживані та говіркові 
слова, цс прецінні мовні перлини і час від часу (дехто 
уживає час до часу) треба їх витягти із забуття, освіжи-
ти, вжити та зберегти їх перед загибіллю. Думаю, що 
завданням людей пера не є обіднювати мову, силоміць 
позбуватися окремих слів та висловів, бо вони відповіда-
ють духові української мови, вони рідні, створені згідно з 
розвоєвими тенденціями нашої Мови. Краще вживати їх, 
џїж уводити диковинні чужі слова-варваризми, як: 
„поренчі", „вомпити", „шеренги", „осмислити" (словник 
Цанейка Рудницького подає тільки „змисел" і „змисл"), чи 
слово „спілкувати^сяу", яке „Польсько-український слов-
ник", видання Української Академії Наук у Києві 1960 рік, 
том II, частина 2-га, стор. 76 пояснює це одним-єдиним 
українським повновартником: „фізіологічне — зляга-
т'иея", тобто мати статеві зносини. Тепер це слово з 
фізіологічно-сексуального сектора поширилося на озна-
чення та втримування взаємин в найширшому розумінні. 

, До мови, до слів, висловів треба підходити як до 
живих істор, які народжуються, розвиваються, перехо-
дять у іншу значеневу категорію (нпр. „спілкувати(ся)" 
борються поміж собою за право громадянства, за 
прршенство, нидіють, завмирають, але з їх кореня 
виростають нові проросні, які дають життя новим словам. 
Але цей життьовий процес мови мусить іти з духом і 
законами рідної мови, мусить відповідати її мовним 
принципам і законам. На жаль, наші кабінетні мовозна-
вці підходять до мовних проблем, 'як до мертвих явищ, 
досліджують їх через скельце, учених і так гальмують 
природний розвій мови. 

Щоб прискорити процес вимирання слів проскрибова-
но передчасно живі слова тавруванням їх ярликом 

архаїчне", „застаріле", „провінційне", „діялектич-
не". Чому їх проскрнбовано? Бо це було пляноване 
мововбивство, позбавити українську мову її кореня, її 
традиції її живого зв'язку з минулим. Цей лінґвіцнд 
плянували такі всезнайки, як Маркс, Ленін, навіть Сталін, 
а. виконували їх сліпо таки наші мовознавці — Біполід, 

Русанівський, Івчснко, який у своїй праці „Сучасна 
українська літературна мова", видавництво Київсько-
го Університету 1965 року присвятив цілий пропаганднв-
ннй розділ прославленню російської мови п.з. „Роль 
російської моон у збагаченні лексики української мови". 
Він пише: „Велика і могутня російська мова є мовою 
великого народу, який першийў світі відкрив нову епоху в 
історії людства і разом із іншими народами Радянського 
Союзу побудував соціалізм і успішно будує комунізм", 
(стор. 52), а на сторінці 67-іЙ додає: „засвоєння україн-
ською мовою окремих слів і з ними словотворних 
елементів мов народів Радянського Союзу, переважно з 
російської мови"... 

Інша причина, чому я вжив деякі застарілі, рідкісні, чи 
діялектичні слова, але ще живі і функціональні, це характер 
моїх спогадів. Розказую в них про події з-перед 60-ти 
ррків, отже треба було бодайдастинно зберегти кольориѓ 
цих давніх часів. Коли б я описав їх виключно сьогод-
нішньою українською літературною мовою з усіма її 
навіяннями з чужих мов, зокрема російської, вони вийшли 
б штучно, нежиттєво, неприродно. Це так, коли б автор 
історичного роману вклав в уста персонажів, чи навіть в 
опис деяких епЬодДвсілгоднішнс словництво. Це вигляда-
ло б декламаторсько, навіть скидало б на пародію. 

Для прикладу подам оспорюване слово „студії", 
родовий відмінок „студіїв". Ми, студенти, тоді так 
говорили. Воно належало до категорії можинних слів (по 
латині „pluralc tantum") на окреслення вивчання якоїсь 
дисципліни на рівні вищої школи. „Студія" — „студій", це 
нпр., балетна студія, малярська студія, скульптурна студія, 
акторська студія тощо. 

Українська мова в тодішній Західній Україні ще не 
була зформована. Молодь не мала творів, з яких могла б 
цю мову вивчати. Писання Шашхевнча, Федьковича та 
інших постів чи письменників не вчили нас літературної 
мови — вони розбуджували в нас почуття самобутноети, 
національну свідомість, вирощували патріотизм. Багато 
кннжок були написані „язичієм", з „дашком над літерою 
„о", а в щоденній мові рядових людей вживалася мішанн-
на живої народної мови різних діалектів з книжкою та по-
льськими, німецькими, чеськими, мадярськими навіяння-
мн, бож це була багатонародна австро-угорська монархія. 

Закінчення буде. 



Ч. 154. 
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СВОБОДА, ВІВТОРОК. 14-го СЕРПНЯ 1990 

АЛЕ ЗАНЕДБАНА. ДОПОМОЖІТЬ ЇЙ СТАТИ НА ВЛАСНІ НОГИ. 
ПЕРЕШЛІТЬ ВАШУ ДИВІДЕНДУ І ПОЖЕРТВУ НА ФОНД ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ — УНС! 

Півсотні співаків хору 
„Бурлака" тількищо повер-
нулися до Канади з Укра-
їни, куди понесла їх на кри-
лах любов до рідної піс-
ні та синівське бажання 
побачити давно небаче-
ну Батьківщину. Як відо-
мо, тридцятка „Бурлаків" 
не бачила України довгих 
47 років. І тому мусіли від-
бутнся небуденні зустрічі 
з рідними, з колишніми ди-
візійннками, що повернулн-
ся зі Сибіру, а головно, зу-
стрічі з Батьківщиною. Кон 
ферансьє хору пані Лаврїв-
ська дуже вдало (хоч і часом 
задовго) виступала перед 
українською публікою і чо-
мусь називала „Бурлаків" 
„заблуканими синами", а 
вони ж ніколи не блукали — 
все життя пройшли рівним 
дивізійним шляхом. 

Рейд хору „Бурлака" три-
вав повних три тижні, від 
9-го до 30-го липня ц. р. 
Виступали вони на концер-
тах у Тернополі, Львові, 
Луцьку, Івано-Франківсь-
ку, в Сколе, Рівному, Жн-
томирі, Києві, Чернігові та 
Каневі . Зукраїнізовані на 
скору руку дороговкази ди-
вувалися цим дуже інтен-
снвннм рейдом „Бурлаків" 
на шляхах України. Ввесь 
дохід із концертів „Бурла-
ки" віддали дітям Чорноби-
ля. Цікаво згадати, що в 
Житомирі „Бурлаків" зу-
стрічав литовський пред-
ставник. 

У неділю, 15-го липня, 
хор співав Службу Божу 
в Преображенській церкві 
у Львові. В церкві та дов-
круги церкви через гучно-
мовці львів'яни з подивом 
слухали спів нашого хору. 
До вірних промовляв Мит-
рополит Львівський і Га-
лицький Володимир Стер-
нюк. Митрополит інфор-
мував вірних про останню 
зустріч нашого провідно-
го духовенства з П а п о ю 
Іваном" Павлом II в Римі 
та поблагословив „Бурла-
ківЧ"На хорах церкви мож-
на було бачити великі пачки 
з ліками, що їх прислала 
українська громада з Всли-
кобританії Марійсько-
му Товариству Рух у Льво-
ві. Коли хористи наші вихо-
дили із церкви, то тисяч-
ні маси народу вітали їх ок-
ликами ‚‚Слава!" Багато 
людей плакали у цей мо-
мент із радости. 

В суботу, 14-го липня, в 
оперному театрі у Львові 
відбувся перший концерт. 
Що діялося на тому концер-
ті, годі описати пером! Таку 
подію треба пережити та 
побачити на власні очі. 
Хтось із слухачів здійняв 
із щогли театру вивішений 
вперше у Львові наш пра-
пор і подарував його ‚‚Бур-
лакам" і то на сцені Львів-
ського оперного театру.У 
неділю, 15-го липня, відбув-
ся ще один концерт в Пар-
ку культури ім. Богдана 
Хмельницького. І знову 

УКРАЇНА ЗАХОПЛЕНА „БУРЛАКАМИ' 

бурхливі зустрічі з львів`яна 
ми та море живих квітів. 

У п'ятницю, 19-го липня 
„Бурлаки" відвідали Брід-
ське побоєвище, де в липні 
1944 р. вмирали смертю 
хоробрих тисячі бійців Ди-
візії „Галичина". Хор брав 
участь у посвяченні наріж-
ного каменя пам'ятника, що 
незабаром появиться на най 
вищому горбі Ясенева в 
честь поляглих дивізійни-
ків. Під наріжний камінь 
покладено кістки дивізійнн-
ків, їо їх наші студенти 
зі Львова зібрали на Брід-
ському побоєвищі. Потім 
відспівано Панахиду. В Па-
нахиді взяли участь наші 
священики з Канади. В Ясе-
неві „Бурлаків" привітала 
процесія із хоругвами. Пат-
ріотичні промовці наголо-
шували один факт: напрлях 
Брідідини_та ‚ЗопочіЏІищц, 
ді7в(зІй^ки_клали своє мо-і 
лоде життя на жертівник 
Батьківщини, і тільки сво-
єї Батьківщини. 

У Києві хор відспівав три 
концерти: два концерти ор-
ганізував наш славний спі-
вак Дмитро Гнатюк, а тре-
тій самі „Бурлаки". 

Наші співаки пережили 
в Україні дві історичні по-
дії: проголошення сувере-
нітету та вивішення синьо-
жовтого прапора на щоглі 
міської Ради Києва. Інфор-
маційне бюро Руху повідо-
мило громадян міста Киє-
ва такою відозвою: „Ук-
раїнський національний 
прапор повертається у сто-
лнцю України! Громадяни 
Суверенної Української 
Держави! 24 липня 1990 
р. Ви маєте можли-
вість стати свідками 
історичної події! 20 ли-
пня 1990 р. на засіданні 
Президії Київської міської 
Ради було розглянуто пи-

Виступас хор ,,Бурлака". 

т а н н я про в и к о р и с т а н н я 
національно! символіки в 
місті Києві. Президія прнй-
няла за основу проєгг Рі-
шення, згідно з яким си-
ньо-жовтий прапор, герб — 
тризуб та гімн „Ще не вмер-
ла Україна" використовува-
тимуться поряд з держав-
нимн символами. 24 липня 
о 9.00 почнеться засідан-
ня Президії міської Ради, на 
якому має відбутись зат-
вердження остаточного тек-
сту Рішення. О 16 годині 
у Софійському соборі від-
будеться посвячення націо-
нального прапора. О 17 го-
дині розпочнеться громад-
ський хід від Софійського 
собору до Київради. О 18 го-
дині — мітинг-клятва на 
вірність традиціям борців 
за незалежність України. О 
19 годині синьо-жовтий пра 
цор 'буде, урочисто- підвд-

"то на щоглі Міськради" . 
„Бурлаки" взяли участь 

у посвячені прапора, а по-
тім маШерували разом із 
громадянами Києва та гість 
ми з Галицької Волості від 
Софійського собору до 
Міськради в своїх козаць-
ких одностроях. По дорозі 
до Міськради одна зі стар-
ших громадянок"Києва зая-
вила Богданові Голинсько-
му: „Сьогодні ви зробили 
для нас більше, ніж одна 
танкова армія". Поруч хо-
ру можна було бачити „Сі-
чових Стрільців" із Києва 
та далекого Івано-Франків-
ська. Це були молоді хлоп-
ці та дівчата в гарних стрі-
лецьких одностроях. 

В суботу, 28-го липня,-
хор „Бурлака" відвідав Ка-
нів і поклав квіти на Шев-
ченкозу могилу. Недалеко 
від пам'ятника кобзар Олек 
сій Чуприна в козацькому 
однострої співав патріотич-
ні думи та пісні. Наш хор 

відспівав Панахиду, а по-
тім ще „Заповіт" і „Реве-
та стогне Дніпр широкий'". 
Тоді на могилі Шевченка 
появився наш національ-
ний прапор, що його по-
святила та привезла до Ка-
нева пані Опалевич із То-
ронто. Закінчено цей Шев-
ченківський поклін націо-
нальним гимном. На Па-
нахиді був присутній по-
ет Дмитро Павличко з дру-
жиною та багато чужинець-
ких гостей. 

Окремо від хору „Бур-
лака", що на всіх концер-
тах співав прекрасно, при-
ходиться відзначити аком-
паньяторку Мію Бах за її 
індивідуальні подвиги, ди-
риґента Олександра Хміля, 
що своєю паличкою про-
вів звитяжно „Бурлаків" rjo 
містах України, ну й соліі:-
`тів,.С, Кривенький, Т. Прм-
„шляк, А. Сорока, В. Чуп-
ринда, А. Дербіш, Цуркан, 
Б. Голинський та інші діс-
тали від вдячної Батьків-
щнни море квітів і оплесків. 
Спів Кривенького, Приш-
ляка та Сороки співуча Ук-
раїна довго не забуде. 

Яку ж оцінку можемо да-
ти цим виступам хору „Бур-
лака" в Україні? У цей кри-
тичний для нашої Батьків-
щини час, коли з великим 
болем випростовується на-
ціональний хребет нашо-

,го розтерзаного народу, ко-
ли народ встає із колін, вся-
ка допомога з-за океану, 
навіть у формі співу, оці-
нюється на вагу золота . 
Зрештою, найкращою оцін-
кою подвигів хору „Бур-
лака"в Україні є слова ки-
янки, адресовані до Б. Го-
линського , котрі цитую 
вдруге: „Сьогодні ви зро-
били для нас більше, ніж 
одна танкова армія!" 

В. Орський 

Не лякайте... 
(Закінчення зі стор. 2) 

повстання так званих ‚‚поль 
ський дітей" у Львові в ли-
стопаді 1918 року — це був 
початок кінця самостійної 
Польщі. Закінчується твір 
парафразою Шевченкового 
вислову. „Хвалитеся, що ви 
Польщу завалили? Правда 
ваша — Польща впала Й нас 
завалила". Пише він „Хва-
лнтеся, що ви Україну за-
валили? Правда ваша — 
Україна впала і нас завали-
ла". (Промовчуємо прізви-
ще автора, не маючи його 
згоди). Табір польської „Co 
лідарностн", керівний у су-
часній Польщі, прийняв при 
хильне супроти Укра їни 
становище. Доцент Ягай-
лонського університету у 
Кракові Володимир Мок-
рий, українсць^був обраний 
польськими Голосами до 
Варшавського Co йму і став 
членом офіційної делега-
ції „Солідарности" на Уста-
новчий З'їзд Українського 
Народного Руху у Києві у 
вересні 1989. 

Відколи в Україні „зру-
шився" народ для ви-
користання нової історич-
раїні „зрушився" народ для 
використання нової історич 
ноі шанси, щоб здобути 
свободу, однаково поль-
ська преса в Польщі з офі-
ційним органом „Газета 
Виборча" як і польський 
щоденник у Ню Йорќу ‚‚Но-
ви Дзеннік" ставиться до 
України і її проблематики 
дуже прихильно. У сучасно-
му змаганні України треба 
союзників, а не ворогів. І 
треба нам підкреслювати 
прихильні для нас чужине-
цькі голоси, а не ворожі. 
Очевидно, у кожному на-
роді є примітиви. У кожно-
му народі є шовіністи, є 
люди, які керуються санти-
ментом і ресантиметом, а 
не розумом. Але ми кс-
руймося розумом. Історія 
України і Польщі рясно 
скроплена кров'ю. Але це 
було колись — сьогодні 
розгортається перед нами 
сучасність нашого народу, а 
там і його майбутність. 
Хто зберігає бсзпосеред-
ній контакт з польськими 
діячами і знає атмосферу та 
проблематику сучасної По-
льщі, то знає, що для Поль-
щі найдорожчими є відзис-
кані польські західні землі. 
Напевне є ще в Польщі лю-
ди — особливо дідусі й ба-
бусі — які мріють про Львів 
і Вільнюс. Але скажіть 
будь-котрому полякові чи 
польці сьогодні, щоб вони 
заміняли „Відзискані Зем-
лі" за Галичину — вони ви-
сміють вас. У всій Україні 
від Буга по Дін є 5 відсот-
ків поляків. Хто з польсь-
ких розумних людей захо-
тів би брати територію, де 
99 відсотків населення во-
роже?! 

Хай ніхто мас не лякає 

В п'ятницю, 22-го червня, 
в приміщеннях Канадсько-
Української Мистецької 
Фундації в Торонто, від-
булася пресова конферен-
ція з участю представни-
ків української преси, радіо 
і телебачення, представни-
ків СКВУ та гостей, між 
якими були: Дмитро Пав-
личко, депутат Верховних 
Рад України і С С С Р , та 
Орест Шот, депутат Львів-
ської Міської Ради. Щоден-
ник „ С в о б о д у " заступав 
автор цього допису. 

Конференцію відкрив і 
нею провадив, привітавши 
учасників,довголітній ме-
ценат, визначний суспіль-
ник дир. Михайло Шафра-
нюк, який розпочав свою 
інформацію про запляно-
вану Фундацію словами: 
„Змагаючись до самостій-
ности, Україна ще довгі 
роки потребуватиме систе-
матично-постійноі і конк-
ретної матеріяльної допо-
моги". І саме таку фунда-
цію з розрахунком на дов-
ший час меценати Яросла-
ва і Михайло Шафранюки 
уважають конечною". 

Фундація „Поміч Україні1' — 
благородний почин 

Я. і М. Шафранюків 
Далі вони поінформува-

ли, що вже в цьому напрям-
ку зроблено. Провівши роз-
мови з представниками 
Президії СКВУ, послухав-
ши думок інших представ-
ників організацій, вони за-
початкували працю в лега-
лістично-правному поряд-
ку із адвокатом-фахівцем 
з ділянки корпорацій. Фун-
дація „Поміч Україні" ма-
ла б бути багатомільйоно-
вою, як постійний „заліз-
ний фонд", з якого лише 
відсотки призначувалось 
би на допомогу Україні. Це 
мала б бути фундація сві-
тового засягу, членами якої 
були`б індивідуальні особи, 
юридичні особи, українські 
підприємства, фінансові, 
культурні, політичні уста-
нови й організації, торго-
вельні об'єднання, українсь-
кі Церкви і т. п. 

Метою фундації є дава-

Д-р ЄВГЕН ОЛЕНЌО 
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ти матаріяльно-фінансову 
допомогу тим організаці-
ям в Україні, які борють-
ся за повну самостійність 
і незалежність України, за 
збереження й плекання ук-
раїнської мови, історії, ку-
льтури, демократії та хрис-
тиянського світогляду і ві-
льного віроісповідування 
українських Церков. Про 
надання звичайної відсот-
кової д о п о м о г и вир ішує 
дирекція Фундації, а непо-
рушннй капітал фундації 
у надзвичайному випадку 
можна вжити для потреб 
допомоги Україні, тільки 
за згодою щонайменше 1^4 
голосів. П-во Шафранюки 
також повідомили, що на 
початок у розбудові фун-
дації вони склали один міль 
йон дол. на конто ч. 1119429 
в Комюніт і Трост Ко . 
Лмт . в Т о р о н т о . Д о цієї 
суми вже кілька осіб док-
лали по тисячі долярів. 

Безперечно, що, вислу-
хавши ці, можна б сказати, 
несподівані інформації, 
учасники приняли їх з вели-
ким ентузіязмом і щирою 
подякою та призначенням ме 
ценатам. Майже всі учас-
ники, один за одним, вис-
ловлювали свої думки, за-
уваги й побажання щодо 
дальшого росту Фундації 

з переконанням, що за доб-
рим прикладом вже давно. 
знаних українських меце-
натів-жертводавців на різ-
ні українські цілі, а зокре-
ма українське мистецтво 
та Канадсько-Українську 
Мистецьку Фундацію — од-
одну із найкращих мистець-
ких галерій у вільному сві-
ті, підуть, як не гисячі, то 
бодай сотні тих, що змо-
жуть причинитись до зап-
лянованого багатомільйон-
ного фонду на поміч Уќ-4 

раїні. З великим признан-
ням і подякою мецената?.т 
Я. і М. Шафранюкам вис-
ловились гості з України 
Д. Павличко і Орест Шот. 
як також генеральний сек-
ретар СКВУ мгр В. Всрига1 

та члени президії — д-р 
М. Кушпета і В. Кирилюк.' 

Нині Україна опинилася 
у вельми скрутному стано-
вищі. Безперечно, що, гово-
рячи про Україну, маємо 
на думці український на-
род і його майбутнє, але 
ні в якому випадку не ото-
тожнюємо нашої Батьків- ̀  
щини з п а н у ю ч и м тепер 
на Україні московським оку ' 
пантом. Нам, небідним ук-'; 
раїнцям у вільному світі, 
не можна спостерігати роз-
витку подій в Україні, склав 
ши руки з д у м к о ю , що' 
„якось то буде"! 

Д о б р и м прикладом до 
наслідування нехай станўѓь' 
наші меценати п-во Шаф-
ранюки. Хтось, колись ска- ` 
зав, якщо б ми в Торонто 

мали бодай кілька ще „шаф 
ранюків", то ми були б 
горді за наше „Українське 
Торонто"!.. Допомога Ук-
раїні лише тоді буде ефек-
тивною, коли буде добре 
зорганізована, коли укра-
їнці у вільному світі в цей 
критичний час не пошко-
дують поділитися зі свої-
ми братами і сестрами бо-
дай малою частиною, то-
го, що Бог допоміг 
(правда не всім) доро-
битися, а це підкріпить ма-
теріяльну базу патріотич-
них рухів, що боряться за 
самостійну соборну Укра-
їнську Державу. 

Бо як не ми, то хто? А як 
хто, то коли? В сучасному 
часі подій в Україні тіль-
ки ми мусимо допомагати 
тим, що допомагають вий-
ти Україні з ‚лому нево-
лГ. 

Такі і подібні думки нур-
тували під час дискусії, ви-
міни думок і признання ме-
ценатам. На закінчення, за-
криваючи пресову конфе-
ренцію, дир. Михайло Шаф 
ранюќ щиро подякував уча-
сннкам і, як звичайно, по 
старій традиції Канадсько-
Українськоі Мистецької 
Фундації, запросив на „мис-
тецьку перекуску", під час 
якої ще продовжувались 
р о з м о в и з п о б а ж а н н я м и 
і переконанням, що Україні 
бути, а українському на-
родово жити! 

В. Дідюк 

поляками. Ми прославляє-
мо Івана Франка. Але його 
„Не пора" — сьогодні ана-
хронічне. Співати „не пора 
ляхові служити" — сьогодні 
абсурд. Колеса історії не 
можна завернути назад і не 
завертаймо самі собі наш 
політичний св ітогляд на 
поверх повсторіччя назад. 
Кому воно потрібне?? 

Деякі... 
(Закінчення зі стор. 2) 

ле. На мою думку, навіть 
найбільш „незалежницько" 
наставлен і наші члени 
Верховної Ради У С С Р з 
тим фактом погодились. 
Йдеться тільки про те, щоб 
заки Україна ввійде у нове 
відношення до Росії, вона 
була вповні вільна встано-
вити межі того відношення, 
щоб вона була партнером у 
редагуванні Договору (со-
юзної Конституції) , а не 
щоб відповідні артикули 
були їй накинені. 

В Москві йде нині без 
сумніву гарячкова праця 
над цією проблемою. Ли-
товську дсклярацію про не-
залежиість „завішено" на 
100 днів з метою встано-
вити такі принципи відно-

шення балтійських країн до 
Росії, які ці держави мо-
глн б сприйняти. Буде ви-
працьована у Москві ша-
бльонова схема (нова со-
юзна конституція), чи бу-
дуть випрацьовані різні взо-
рн для окреми'х держав? 
Насправді заковика. Коди б 
усі республіки стали неза-
лежними. який їхній міжна-
родний статус? Стала б урс-
шті Росія членом ООН, 
якого досі не мас? А коли б 
усі республіки мали стати 
незалежними членами між-
народної спільноти — О-
ОН, міг би цілий СССР 
продовжувати там теж член 
ство? Досі де фаќто було 
тільки членство Союзу з 
тр'ьо'м'а голосами. Зади-
шивсь би Союз як постін-
ний член Ради Безпеки, ко-
ли республіки мали б член-
ство нарівні таких держав 
міньятур, як Кувайт чи Люк 
сембурґ? 

Коли ми нині і на бать-
ківщнні і на поселеннях під-
кресдюсмо вимогу повної 
необмеженої незалежности 
України, то все ж мусимо не 
забувати про дійсність, про 
актуальне відношення полі-
тичних сил в Україні, про 
те, що західній світ хоче 
втримати на Сході міжна-
родний статут кво за всяку 
ціну (останньо маркантний 
приклад у Кувайті!), а го-
ловно про те, що вже в Дс-
клярації з 16-го липня, яку 
ми прийняли все ж таки з 
захопленням,виразно псрс-
дбачено „союзний" міжна-
родно-політнчний статус 
України, і то як „соціяліс-
тичноГ і „радянськоЃ' 

Св. п. В. Папіж 
Незадовго до своєї смер-

ти Василь Папіж передав 
до УДДЦ матеріяли, зіб-
рані ним від 1953 року про 
діяльність громадських ус-
танов у Дітройті: Метро-
політального відділу 
УККА, УНС, Рідної Шко-
ли.УАКРади, Святкових ко-
мітетів, а також листи і пре-
су українською й англій-
ською мовами. 

Ці матеріяли унікальні. 
Документи старанно зби-
ралнся і вся величезна пра-
ця цих поважних органі-
зацій залишилася для на-
ших майбутніх істориків 
як приклад зусиль нашої 
організованої громади на 
еміграції в ділянках допо 
могн потребуючим, органі-
зації і підтримки інших ук-
раїнських організацій, про-
пагандйвних акцій на терені 
Конгресу ЗСА, організації 
демонстрацій в роковини 
Великого Голоду на Украї-
ні, орг`анізації Ювілейних 
Комітетів для відзначення 
вкладу в українську справу 
наших визначних політнч-
них громадських та мисте-
цьких діячів і багато іншо-
го. 

Матеріяли характерні ще 
й тим, що через усю різно-
манітну діяльність на про-
тязі 30-тн років червоною 
ниткою проходить діядь-
ність Василя Папіжа. Це він 
організовував , оформляв 
списки, упорядковував ма-
теріяли до Ювілейних Про-
грам, звертався до виконав-
чого Органу У HP, СКВУ. 
УККА, Міської Ради Діт-
ройту, заклики до установ 
у справі співпраці і інше. 

„Дуже багато в цій спра-
ві допомагав мені телефон. 
Лише телефонічна компа-
нія могла б сказати, скідь-
ки їх було на протязі всього 
часу. Треба було в день пра-
цювати на хліб, а вечора-
ми полагоджувати справи. І 
тільки візьмусь за працю, 
як зараз телефон гарчить. 
Відповісти за вечір кілька 
телефонів, можна собі 
уявити скільки часу оста-
валось на працю", розпо-
відав В. Папіж в одному 
зі своїх звітів. 

В звіті за 1957-58 роки 
для Управи Відділу УККА, 
де він був референтом ін-
формаціі і преси, він писав 
про свою участь у підго-
тові 40-річчя Української 
Державности, 39-річчя Лис-
топадового Зриву. Підго-
товляв плян святкування, 
великі плякати, летючки, 
програмки, радіопрограму, 
оголошення до преси. Під-
ГОТОВЛЯБ плян організації 
та праці ділового Ко-
мітету маніфестації відзна-
чення 25-річчя м а с о в о г о 
голоду в Україні, писав 
статті протести за знеслав-
лення французькою гелеві-
зійною передачею св. п. Си-
мона Петлюри. 

У звіті за 1967-1968 роки 
закликав до посилення збір-

Л. Дзвоник працює для мистецтва 
Мистців, що працюють у 

великих містах, хоч би в То-
ронто, Монтреалі, Едмон-
тоні чи навіть у Вінніпезі, 
таки видно. Але є ряд мист-
ців, що не гірші своєю твор-
чістю від тих „столичних" і 
ми тільки час від часу мас-
мо нагоду та змогу дові-
датись про них та про їх 
ню працю. 

До таких мистців нале-
жить теж наша Ліліяна 
Дзвоник з Кенори, Онтаріо, 
звідки до столиці Маніто-
би, Вінніпегу, 120 км, але 
до столиці Онтаріо, Торон-
то, майже десять разів стіль 
ки, бо більш як 900 км. То-
му Ліліяну частіше побачи-
те тут, у Вінніпезі. Остан-
нім часом ми бачили її вель-
ми добру виставку на ос-
танньому Конгресі КУК. 
Та Ліліяна Дзвончк, за фа-
хом вчителька середньої 
школи в Кенорі, як і її чо-
ловік Остап, не обмежуєть-
ся до своєї „провінції": во-
на вже майже десять років 
відома як мистець-маляр, 
що вигострив свій талант 
у відомого торонтонсько-
го мистця Золтана Сабо. 
Вона роками вела для себе 
та для зацікавлених окре-
мі „недільники", на які ан-
ґажували мистців і внклада-
чів з університетів, вона під-
вищила свою техніку аква-
рслі, — і сьогодні вже дві її 
картини є в державній мис-
тецькій галерії в Оттаві, од-
на в домі прем'єра Канади 

Б. Малруні та цілий ряд у 
бюрах і вітальнях банків та 
більших фірм у Кенорі, Він-
ніпсгу, І`оронто. Вивівши 
своїх чотирьох дітей у лю-
ди і звільнившись трохи ВІД 
хатньої праці, Ліліяна Дзво 
ник „прив'язалася" тепер 
ше більше до мистецтва та 
й не тільки постійно ма-
люс свої акварельні крае-
внди, квіти й натюрморти, 
на які мас завжди покуп-
ців, але й дал і , надпрог-
рамово й надобов'язково, ве-
де постійні курси малюван-
ня у школах та у пляні иос-
тійноі освіти для старших, 
що їм така рада шкільна 
влада міста Кенори. 

Пишемо цю нотатку 
просто тому, що в Кенорі 
відбулася щорічна, відома 
всій окрузі цього міста, вис-
тавка-показ „Говм енд 
Спорт", Ліліяну Дзвоник 
запрошено показати свої 
акварелі, -- і на столі в нас 
ряд вирізок з місцевих га-
зет: з г'ратуляціями і приз-
наннями для нашої працьо-
внтої мадярки. До них до-
лучуємо теж свої, які на-
певно ще не ра? повторимо 
у майбутньому. 

А. Курдндик 

ВСІ УКРАЇНСЬКІ 

ДІТИ ДО 

УКРАЇНСЬКИХ Ш К І Л ! 

ковоі. акції Національного 
Датку. В літніх місяцях вів 
кореспонденцію відносно 
пікніків, писав привіти ор-
ганізаціям з нагоди їхніх 
ювілеїв і інше. 

Кожного разу закінчував 
свій звіт цей н е в т о м н и й ' 
тружсннк сердечною ПОДЯ-
кою голові і членам Упра-
ви за співпрацю, а всім ос-
ганнім за терпеливість у 
вислуханні звіту. 

Василь Папіж був скром-
ною л ю д и н о ю , про себе 
особисто не дбав, але був 
гордий досягненнями тих 
організацій, в яких він брав 
активну участь і без якої, 
мабуть, не було б тих по-
знтнвннх наслідків, якими 
віч втішався. 

Найболючіше, як здасть-
ся. вибилося на ньому роз-
бнття УККА на XIII 
Конгресі УККА в жовтні 
1990 року 

Метрополітальннй Від-
діл УКК'А був однією з тих 
організацій, які покинули 
Конгрес , але не в и й ш л и 
І УККА Багато було перс-
говорів. переписќи, пропо-
ЖЦІй і обох боків, але, як 
ми знаємо, з цього нічого не 
ВИЙШЛО і Василь Папіж по-
чав працювати для ЎАКР, 
так як працював для 
УККА 

В 1987 році він з ентузіяз-
мом кинувся допомагати 
організувати працю Укра-
їнського Дослідного і До-
кумснтацінноѓ о Центру. 
Він разом з проф. Тарасом 
Гунчаком, мгр Ромою Дн-
гдало і іншими дігронсь-
кнми громадськими діяча-
ми організували відділ 
Д Д Ц в Дітройті , У Д Д Ц 
Дітройтўі В, Папіжособис-
то всі ці роки допомагали 
нашому Центру фінансово, 
порадами, збірками доку-
ментів Смерть Василя Па-
піжа є болючою втратою 
для нашої організації. Ми 
втратили в його особі ве-
лнќого прияте`ля нашого 
Центру. 

Щойно прислали нам до-
кументн з Дітрой ѓу про дія-
ЛЬНІСТЬ Василя Папіжа в ін-
ших ділянках громадського 
життя Підгасччина, Угсра-
їнський Народний Союз , 
Патріярхат 

і документів видно, що 
Папіж посвя і ив понад 20 ро 
ків відданої праш справам 
зорганізованого життя під-
гагччан у сипі. Відповідав 
ІІІ редакцію ‚.Слова Під-
гасччан"', був у редакційній 
колені збірника ‚.Підгашь-
ка к'м.тя". був ГОЛОВНИМ 
редактором фотоальбому 
„Мандрівка ІЄМЛЯМИ Під-
гасччнни" Доні і роки був 
головою 175-і о ві;џплу та 
пресовим референтом'- Ок-
ружноі о К'омі і є ѓу УНС. 
Папіж також був провідним 
членом Українського Пат-
ріярха.іьного 1 оварнства, 
секретарем У кра і не і, кого 
Патріярхального Світово-
го Об'єднання, Спілки У кра 
ЇНСЬКОЇ Молоді. Рідної ПІКО 
ди і інших організацій 

К'рім праці Папіж іакож 
допомагав фінансово укра-
інсь`кнм школам, церквам, 
науковим установам, на-
шнм брагам у Бразилії, 
Польщі І на Україні, юк-
рема дням, жертвам Чор-
нобиля. 

Його вірна дружина Оле-
на завжди помагала йому 
хоч сама була персванта-
жена роботою.її називали 
матір'ю відомої мнстепь-
кої збірки мініятюрних істо 
ричннх і рег'іональних ^̂ -̂
раїнськнх строїв. 

Його приятелі оповіда-
ють, що родина Папіжів 
була не тільки національно, 
але й релігійно соборною. 
На великі свята вони ра-
зом приходили на Богослу-
ження до української Ира-
вославної Церкви. 

Олена Несіна 

Любов Коленська 
ПОТОЙБІЧ 
РУБІКОНУ 
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З діяльности Осередку фонду 
допомоги Україні в Кергонксоні 

Заснований в Кергонксо-
ні 20-го травня 1990 року 
Осередок Народного фонду 
допомоги Україні розгор-
нув у відносно короткому 
часі доволі широку діядь-
ність. Осередок вже двічі 
відбув наради, 26-го чер-
вня і 20-го липня, якими 
проводив голова д-р Осип 
Мороз. 

На засіданні 26-го червня 
обговорено організаційні 
справи, головно як приєд-
нати членство і намічено 
пляни майбутньої діяльнос-
ти. 

Голова поінформував, 
що вже поробив деякі за-
ходи, дістав число на звіль-
нення від податку і мав зус-
тріч з Вадимом Вовчўком, 
президентом хемічної ком-
панії, який зголосив дар 
пів мільйона літрів хеміч-
них речовин для дсзинфек-
ції шпиталів і інструмен-
тів в Україні. Голова звер-
неться у цій справі до д-ра 
Зенона Матківського, щоби 
він зайнявся транспорта-
цією. Касир подав, що від-
крив вже конто в місцевій 
кредитівці ѓгід назвою „Чіл-
дрен оф Чорнобиль Реліф 
Фанд, Інк". Покищо буде 
одно Конто, а в книгах бу-
дуть фігурувати два конта, 
на Чорнобиль і на Рух. Від-
носно приєднання членства, 
рішено опрацювати вщпо-
відний заклик до місцевого 
громадянства і звернутися 
до отців Е. Шараневича і 
Івана Куліша, почесних члс 
нів нашого осередку, з про-
ханням проголосити в цер-
квах про заснування осеред-
ку і заохотити стати чле-

нами. 
Рішено влаштувати хоч 

одну імпрезу для американ-
ської публіки. Цю справу 
залишено до обмірковання 
на чергових сходинах упра-
ви. 
Отець І. Куліш, якийеголо-
вою ќлюбу Ківаніс, заявив 
що це товариство є дуже 
прихильно наставлене до 
етнічних груп і радо помо-
же у цій справі. Управа Кі-
ваніс вже листовно звер-
нулася до Конгресу, до Чср-
воного Хреста і до Між-
народного ќлюбу Ківаніс 
із закликом, щоб жертвува-
ли більші суми на допомо-
гу потерпілим в Чорнобилі. 

Наради 20-го липня ма-
ли вже більш діловий ха-
рактер. Звіти виявили, що 
вмі^ 'ас і пророблено кон-
кретііу працю. На поміще-
ний в церкві заклик, що 
його виготовив о. Шара-
невич і проголосив в цер-
кві, відгукнулися вже деякі 
громадяни і зложили суму 
5,500 дол., а деякі задек-
лярували. 

На Союзівці зарезервова-
но залю на 14-го жовтня 
на плянований панель для 
української публіки із го-
ловним промовцем, по змо-
зі з України. Рано того ж 
дня буде відправлена Служ-
ба Божа з Панахидою по 
жертвах Чорнобиля. 

Англомовний панель від-
будеться пізніше в стейто-
вому коледжі в Ню Полц, 
на який будуть запрошені 
визначні гості з американ-
ського світу. 

Д-р Роман Барановсьхий 

П'ЯТЬ ПРИЧИН ЧОМУ НАМ 
ПОТРІБНО ПІДТРИМУВАТИ 

ІВАНА ДЕМ'ЯНЮКА 
1 . .Мушу с к а з а т и , що я п е р е к о н а н и й , що вирок с у д д і в 

в Ізраїл і був н е с п р а в е д л и в и й " 

— Л о р д Т о м а с Д е н н і й ѓ 

2 . .Мені не в і д о м а н іяка інша с у д о в а с п р а в а в я к і й п о -
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— К о н г р е с м е н Д ж е й м с Т р а ф і к а н т (демократ 
Огайо ) . . . К о н г р е с о в и й р е к о р д " з 20 - го червня 1989 р 

5 В і р ю що і с тор ія не забуде с п р а в и Д е м ' я н ю к ? так 

як не чабула с п р а в и Д р е й ф у с а " 

Г р а ф Н і к о л а й Т о л с т о й 
П ісля д в а н а д ц я т и р о к і в н а п о л е г л и в и х і невтомних зу-
силь ми о с я г н у л и ба гато За с в о ю п о д и в о п д н у в ідва-
гу та в и т р и в а л і с т ь Іван Д е м ' я н ю к —-невинна жертва — 
з а с л у ж и в на п д н у о б о р о н у п е р е д і зра їльським Вер-
х о в н и м с у д о м Без Вашої негайно ї ф інансово ї д о п о -
моги така о б о р о н а н е б у д е м о ж л и в о ю П р о с и м о д о п о -
могти нам у с п і ш н о з а в е р ш и т и о с т а н н і й етап цього 
с т р а х і т т я - п р и м а р и . яка триває в ж е п о н а д дванадцять 
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John Demjanjuk Defense Fund 
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Знову схиляємо прапори 
(УІБ). У Клечальну неді-

лю, 2-го червня, скорбот-
на вістка засмутила бага-
тьох жителів міста Торонто 
й околиці — померла Ма-
рія Юстимівна Волосевич. 

Заупокійна Панахида бу-
ла відслужена в похоронно-
му заведенні Кардинала , 
служили отці П.Бублик і 
Ф. Легенюќ. В катедрі св. 
Володимира був відправ-
лений чин похорону, в яко-
му взяли участь: настоя-
тель катедри о. П. Леге-
нюк і о. П. Шадурський, спі-
вав чоловічий хор під про-
водом Н. Олійника. 

Під час відправ почесну 
стійку з прапорами трнма-
ли колишні вояки армії 
УНР і вояки Повстанської 
Армії. 

Про життєвий шлях по-
кійної коротко розповів о. 
Петро Бублик. Провідні 
громадяни й голови місце-
вих організацій зі свічка-
мн в руках творили шпа-
лер, через який трунонос-
ці виносили з церкви домо-
вину. 

Похоронено М. Волосс-
вич на українському цвин-
тарі св! Володимира в Ок-
віл біля Торонто. Велика 
засмучена громада з жа-
лем пращала дорогу сус-
пільно-громадську діячку, 
вояка й героїню духа Ма-
рію Волосевич, складаючи 
рожі на її домовину як сим-
вол любови, пошани й віч-
ної пам'яті. Голова 5-ої ста-
ннці колишніх вояків О. Іва-
хів виголосив пращальний 
військовий апель, вояцький 
салют членів ветеранських 
організацій був останньою 
військовою почестю героїні 
‚‚Залізного Хреста" св. п. 
Марїї Ю. Волосевич. 

За почином митрофор-
ного протоієрея Федора Ле-
гснюка проспівано сумне: 
„Виднш брате мій". 

Похоронна тризна від-
булася в залі Культурного 
Осередку, яку на прохання 
господаря Арсена Степа-
нюка розпочав молитвою 
прот. ЃІ. Шадурський. Слід 
згадати, що на похоронах 
і тризні було багато виз-
начних громадян Торонто 
й околиці, серед який бу-
ли: архипресвітер Дмитро 
Фотіи з добродійкою Мі-
нодорою, довголітня голо-
ва Краєвого Проводу Об'єд 
нання Прихильників Д Ц 
УНР д-р Ганна Янішевсь-
ка, голова Генеральної Уп-
рави Українських Ветеран-
ських Організацій майор 
В. Роєнќо, голова Комісії 
дослідження голоду на Ук-
раїні проф. В. Янішевсь-
кий і багато других, всі вони 
висловлювали свої співчут-
тя родині покійної і Орга-
нізаціям, членом яких вона 
була. 

Письмове співчуття, що 
наспіло від Центрального 
Проводу УНДС, за підпи-
сом голови проф. І. Самій-
ленка й інж. Петра Крама-
ренка , перечитав голова 
Краєвого Проводу Об'ед-
нання Арсен Степанюк. 

Від Митрополита Укра-
їнської Автокефальної Пра-
вославної Церкви в ЗСА 
Мстислава передав співчут-
тя родині митр. прот. Фе-
дір Легенюќ. 

Від уряду УНР в екзилі 
пращав покійну Володимир 
Марко, від проводу Україн-
ських Ветеранських Орга-
нізацій говорив майор В. 
Роснко. 

Юлія Головата голова 
Союзу Українок Канади, 
відділ Княгині Ольги, го-
ворила від тієї Організа-
ції. В імени Управи катедри 
св. Володимира склав спів-
чуття голова Федір Цим-
балюк. Об'єднання При-
хильників Д Ц УНР відділ 
Торонто й Т-во Волинян 
заступав Петро Вітруќ. 

Як близький приятель ро-
дини Волосевичів Микола 
Гстьманчук висловив спів-
чуття родині. Особисті спів-
чуття склали родині: пані 
Логвин з Гамнлтон, Д. Сте-

-яянюк з Лонтон , Онт. , і 
Л. Павлюк. Всім учас'никам 
панахиди, похоронів, триз-
нн та всім що будь-чим при-
чннилися до влаштування 
похоронного чину, а отцям, 
дякові, маестро Олійнико-
ві й хорові особливо висло-
вив сердечне й зворушливе 
„спасибі" син покійної Пав-
ло Волосевич. 

Молитвою о. Ф. Легеню-
ка й співанням „Вічная па-
м'ять" закінчено цю смну 
й незабутню тризну. 

Марія Юстимівна Тері-
да народилася 19 серпня 
1899 року в Варшаві в ро-
дині військовика. Через 
стан здоров'я П батька, щла 
родина переїхала на Волинь 
до Крем'янця. Марія вчила-
ся в місцевій гімназії. Під 
час Першої світової війни 
її батько був мобілізова-
ний до війська, а мати з Ма-
рією переїхала до Києва 
1915 року. Марія закінчи-
ла гімназію в 1917 році й 
стала студенткою Вищих 
Жіночих Курсів. 

Вже в перших днях ре-
волюції вона належала до 
агітаційно- освідомлюючо-
го гуртка студентської гро-
мади. Вир революційних 
подій, зародження нової 
української держави захоп-
лює молоду дівчину й запа-
лює в ній бажання працю-
вати для України. 

Восени 1917 року Марія 
дістає працю в Генераль-
ному Секретаріяті Освіти, 
згодом перейменованому 
на Міністерство Освіти. 
Спочатку вона була секре-
таркою міністра, а згодом 
керувала т. зв. „столом пер-
сонального складу" Мініс-
терства. На початку 1919 ро 
ќу, коли під тиском боль-
шевицьких військ Міністер-
ство евакувалось до Києва, 
Марія була запрошена на 
працю в новоствореному 
Штабі П р а в о б е р е ж н о г о 
Фронту, а опісля на працю 
в культурно- освітньому 
відділі Штабу Дієвої Армії, 
де вона водночас внконува-
ла й обов 'язки урядовця 
для особливих доручень.а 
також зв'язкової внутріш-
ньої служби. 

У травні 1919 року, пере-
возячи наказ Штабу відрі-
заним большевиками укра-
їнськпм частинам, попала 
вона у вороже оточення. 
Коли там вибухло повстан-
ня проти большевнків, Ма-
рія з її досвідом зі Штабу 
Дієвої Армії почала пра-
цювати в Повстанському 
Штабі, що координував дія-
льність окремих повстан-
ських загонів. Обов'язки її 
охоплювали широкий за-
сяг від зв'язкової до началь-
ника Штабу. 

Пізніше Марія працюва-
ла в інспектурі 11-го пол-
ку 4-ї Сірої Дивізії. В кри-
тичннх моментах війни Ма-
рія йшла в розвідку і влас-
ним прикладом заохочува-

'ла козаків до дальшої бо-
ротьби. 

Влітку 1919 року вона ви-
везла з поля бою 11 важ-
ко ранених козаків і стар-
шин, сама перев'язувала 
їм рани й нагрузила на пан-
церний поїзд „Вільна Ук-
раїна" і старалася приміс-
тити їх у шпиталі. 

Була вона й на тому фро-
нті , де укра їнська а р м і я 
стримувала навалу трьох 
ворогів: большевиків, дені-
кінців і поляків, настала 
прикра хвилина, бо наші 
війська знайшлися в так 
званому „трикутнику смср-
тн". 

В грудні 1919 року бое-
здатні загони української 
Армії вирушили в леґен-
дарний „Зимовий похід", з 
ними пішла і Марія. 

її обов'язки були різні: 
працівниця канцелярії, зв'я-
зкова, сестра жалібниця, 
вона також читала воякам 
лекції з історії України, щоб 
протидіяти большевицькіЙ 
пропаганді, що розрахову-
вала на менш свідомих ко-
заків. Два з половиною мі-
сяці Марія ділила важку 
долю легендарних вояків 
1-го Зимового походу. 

Після довгих тяжких хво-
ріб влітку 1920 року їй по-
щастшю дістатися до Кре-
м'янця на Поділлі. 

Повернувшись до своєї 

частини, у липні того ж ро-
ку вона вийшла заміж за на-
чальника штабу 2-ї Волин-
ської дивізії Олександра 
Волосевнча й далі продов-
жувала працю урядовця 
при' штабі. 

В листопаді 1920 року під 
натиском большевиків ук-
раінська армія відступила 
за Збруч. Марія разом з 
чоловіком опинилася в та-
борі інтернованих українсь-
ких вояків у Каліші, де й на-
родився и син Павло. 

Навесні 1923 року втабо-
-рі був заснований „Союз 
Українок" Марія Волосеаич 
була одною з членів-осно-
воположниць і першою сек-
ретаркою Союзу Українок. 

У липні 1923 року роди-
на Волосевичів була звіпь-
нена з табору й виїхала до 
Крем'янця на Волинь. Че-
рез кілька років, коли в міс-
ті засновано Союз Укра-
їнок, Марія Волосевич на-
-яежала до членів-осново-
положниць та виконувала 
функції секретарки, а пізні-
ше заступниці голови. 

У червні 1931 року Марія 
стала головою філії Сою-
зу Українок і займала це по-
чесне становище аж до са-
мої ліквідації Союзу поля-
ками, що було напередодні 
1939 року. 

В перші дні большевиць-
кої окупації Волині_в 1939 
році заарештовано и чоло-
віка. У травні наступного 
року Марія Волосевич зі сво 
їм сином Павлом дістаеть-
ся на Холмщину до міста 
Холма, що в той час був під 
окупацією німців. 

Марію обирають го-
ловою Союзу Українок 
міста Холма й околи-
ці. В листопаді 1940 року 
вона стає членом Архиєпис-
копської Ради Митрополи-
Т2 Іларіона. 

З початком Другої світо-
вої війни Волинь була звіль-
нена від большевиків і в 
серпні 1941 року Марія по-
вертається до рідного міс-
та.Великої радости не було, 
бо на зміну окупантові пер-
шому прийшов окупант 
другий. Вже на початку 1943 
року німці почали арешто-
вувати людей, а особливо 
українську інтелігенцію. 
Марія чудом врятувалася 
від р о з с т р і л у , з а л и ш и л а 
свою хату й більше до неї 

`не повернулася. 
Почалося підпільне жит-

тя, а згодом ще одна емігра-
ція: Польща,' Словаччина й 
Німеччина. Після закінчен-
ня воєнних дій Марія опи-
нилася в українському та-
борі й там стала однією з 
основоположниць і першою 
головою організації „Жі-
ноча Служба України". 

Закінчився період героїч-
ної боротьби й тривалих по 
неві.рянь в Европі, в 1949 ро-
ці Марія Волосевич при-
буває в Канаду. 

На цьому континенті во-
на входить у церковне та 
громадське життя й стає 
членом Союзу Укра їнок 
Канади. Не пориваючи зв'я-
зку з товаришами по зброї, 
ветеранами Армії УНР, во-
на стала членом 5-ої Ста-
ниці Союзу Бувших Україн-
ських Вояків (СБУВ) і увій-
шла до головної Управи 
Орденської Ради Ордену 
Залізного Хреста. 

Була вона також членом 
Виконавчого Органу Уряду 
УНР в екзилі. Протягом 
кількох років виконувала 
обов'язки голови Т-ва Во-
лннян у Торонто, а понад 
20 років була членом Ін-
ституту Дослідів Волині. 

Вже в старшому віці Ма-
рія продовжувала свою ак-
тивність у відзначенні всіх 
національних і релігійних 
святкувань, листувалася з 
багатьма українськими дія-
чами: військовими, політич 
ними та церковними. 

І тоді, коли було їй важ-
ко, бо фізичний стан зане-
падав, старалася зберігати 
силу духу, добру пам'ять і 
ясність думки та продов-
жувала листування з чисель 
ними друзями по зброї, нау-
ковцями й духовними осо-
бами. 

її заслуги на полі бою та в 
громадській діяльности бу-
ли відмічені високими на-
городами. 

Марія Юстимівна Воло-
севич — Лицар Ордену „За-
лізного Хреста" , Хреста 
Симона Петлюри" та „Во-
єнного Хреста". 

До останньої хвилини її 
ж и т т я , вона з а л и ш а л а с я 
вірною тим ідеалам, що так 
давно запалили в її моло-
дому серці бажання жити й 
працювати для добра наро-
ду й рідного краю. 

Схиляємо голови перед 
світлою пам'яттю відданої 
доньки, України. її ім'я зай-
ме належне місце в пантео-
ні тих,що посвятили себе 
служінню великій ідеї: віль-
ній і незалежній Українсь-
кій Державі. 

ШКІРНІ 
НЕДУГИ 

РАК ШКІРИ 

ВЕНЕРИЧНІ 
ХВОРОБИ 

ЗАБІГИ ПРОТИ ВТРАТИ 

ВОЛОССЯ 
ЗАСТРИКИ COLLAGEN 
ЛІКУВАННЯ ЗМОРЩОК 

лм 
BARAL, M.D. 
Л І Ц Е Н З І Й О В А Н И Й 

Д Е Р М А Т О Л О Г 

Центр американської 
дерматологі ї 

(212) 247-1700 
210 Central Park South 

New York, N.Y. 
(bot. B'way L 7th Ave.) 

Medicare приймається 
Пацієнтів приймається тільки 

за помоеленням 
Працюємо також о суботу 

Можоте знайти мас скоро 
о NYNEX Yellow Pages 

26 First Avenue 
New York, N.Y. 10009 

Tel.: (212) 473-3550 
ВСІ ШКІЛЬНІ КНИЖЇШ гїРсТсГймо 
ЗАМОВЛЯТИ а АРЦІ. На складі 
книжхм ВСІХ аидааннцгі. Одсржн-
те ня сл ідуючий день після толсфо-

нічного замовлення. 

Ф HELP WANTED % 

Ґлен Спей, Н. й. 
ПОШУКУЄМО ЖІНКУ 

для опіки немовлятком І легкої 
домашньої праці. Платня, мош-
кання І харчі. Тел.: (914) 856-7880 
або (914) 856-8629. питати за 

Mrs. Geba. 
^ я а я м а ш и м ш ц ди п ——а—і 

ф Р І З Н Е ф 

ПОШУКУЮ 
з е м л ю з х а т о ю в о к о л и ц і 
Гантеру , Н ю Йорќ . Прошу 
т е л е ф о н у в а т и до М А Р К А 

718 - 599-0248. 

9 SERVICE 9 

UKRAINIAN 
TYPEWRITERS 

Ukrainian Orthodox Loaquo Corrven-
tlon spocial bonus for Ukrainian per-
Uble typawritari highly reduced 

prices. 

JACOB 5ACHS 
251 W 98th St 

New York. N Y 10025 
Tel (212) 222-6683 

7 days a week 

#FTNERAL DIRECTORS^ 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКРАЇНСЬКИЙ 

ПОГРЕБНИК 
Займається похоронами 
в BRONX. BROOKLYN. 

NEW YORK і околицях 
ЛЎІС НАЙҐРО — директор 

Родина ДМИТРИЌ 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y. 10009 

(212) 674-2568 

ВІДІЙШЛИ 

в від НАС в 

ІВАН КІБАЛО, член УНС ВІдд. 
204-го в Ню йорќу, Н.Й., помер 
6-го липня 1990 року на 76-му 
році життя. Нар. 22-го трсзня 
1914 рому в Байон, Н.Дж. Чле-
ном УНС став 1935 року. Залк-
шив у смутку дружину Ботті І 
дітей — Івана, Тому й Ірану та 5 
внуків. Похорон відбувся на 
Калвертон Нешенел СеметерІ в 
КалвертонІ. 

Вічна Йому Пам'ять! 

Секретар 

МИХАЙЛО І. ДАНИЛЬЧУК, член 
УНС ВІдд. 218-го в Кемпбелл, 
Огайо, помер 16-го травня 1900 
року на 71-му році життя. Нар. 
9-го квітня 1919 року в Кемп-
белл, Огайо. Членом УНС став 
1966 року. Залишив у смутку 
дружину Люсіл. Похорон від-
бувся 19-го травня 1990 року на 
цвинтарі со. Івана в Люеенаілл, 
Огайо. 

Вічна йому Пам'ять! 

Секретар 

АННА БІЛЕЦЬКА, член УНС 
ВІдд. 380-го їм. Т. Шевченкі 
а Алопха, Фла„ померла 20-гс 
квітня 1990 року на 67-му рсі'І 
життя. Нар. 1923 року в Тейлор, 
Па. ЗСА. Членом УНС стала 
1975 року. Залишила у смутку 
мужа Петра, сестру I брата. 
Похорон відбувся 24-го квітня 
1990 року на цвинтарі Ґрінвуд, 
Алопка, Фла. 

Вічна їй Пам'ять! 
В. ФІЦМК, СОІф. 

ь 




